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 :و تعاریف مقدمه

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

تظاون، به و ارت سا مان آمی ش فنی و حرفه ای کشیر وابسته  ،اشتتاال و اتتااد مااومتی ابغیی ا  سیی ماا  مظم  رهرری 

باتتیرت  های فنی و حرفه ای ثرت نا  استتتانی دوره های آمی شتتی را  اجتماعی به عنیان متیلی اجرای آمی ش کار و رفاه

می نماید. هدف این ستتا مان ایداد بستتتر ج   جهت مهارت آمی ی افراد فاتد مهارت و ارتااا مهارت افراد  اجرا لکترونیکیا

 ،شتتهری شتتظ  ،ثابتمراکز  های آمی شتتی دوره های آمی ش فنی وحرفه ای در بخش اشتتد.شتتاید در حَر ف مربی ه می ب

 های ملی و بینع  مانی مختلف در تال  استاندارددر ماا و جیار دانشگاه ، مراکز ارتااا مهارت صنایع  عشتایری، روستتایی،  

مراکز  کشتتیر تیستت   کشتتاور یو  خدمات های مختلف صتتنظت، المللی به منمیر تربیت نیروی کار ماهر میرد نیا  بخش

به منمیر ایداد عدالت آمی شی و فراه   نمیدن فرصت  حال اجرا می شیند. آ ادهای فنی و حرفه ای  آمی شگاه آمی شتی و 

 ا غ  رسانی و تسهید در اندا  امیرثرت نا  و پذیرش مهارت آمی ، ها، برابر برای متااضتیان بهره مندی ا  این نی  آمی ش 

 تدوین گردیده است. 9316نا  سال  دفترچه ثرت

 تعاریف: -1

 و عملی استتت که با هدف ارتااا دانش افراد و ایداد مهارت نمریهای  مدمی  آمی ش فنی و حرفه ای: های آموزش -1-1

حرفه و  برای احرا  شاد، و مهارت آمی ان را های نهفته در ایشان اجرا می گرددج   و به فظلیت رستاندن استظداد  های

در مشتتاید گیناگین تا ستتمیخ مشتتخه آماده نمیده و تیانایی آنان رابرای اندا  کار و فظالیت در حَر ف  کار  کستت  و

 مختلف افزایش می دهد.

محدوده  ،عملی، نمریهای آمی شی هر مهارت که به تفکیک مدت  مان  مدمیعه ای ا  سر فاد استااداار  آموزیی:  -1-2

 نماید. آمی ش را برای اجرا و ار شیابی مشخه می

برای  (ISCO)باشتند که تیس  سا مان بین المللی  راه بندی مشاید  مدمیعه ای ا  اعداد تراردادی می کا اسااداار : -1-3

راتی در ملی تایی استفادهدر کشیرهای مختلف برای  مظمیجً وتفکیک رشته ها و  یر مدمیعه هر رشته تظیین شده است 

 گردد.می این کدها منمیر 

دیاز به اطالع از محاوای اسااداار های آموزیی، جهت اداخاب  قیق  وره آموزیی مور  دظر  ماقاضیان  ر صورت :دکاه 

از طریق ستتایت ستتازمان آموزش فنی و حرفه ای کبتتور به دبتتادی     می توادنا به بخش استتااداار های آموزیتتی  

http://research.irantvto.ir اینا.مراجعه دم 

 بیانگر میزان مهارت و تیانایی فرا گرفته شتده تیس  مهارت آمی  در  ی یک دوره آمی شی می باشد  مهارت : ستوو   -1-4

 شیند: می درجه تاسی   چهارکه به 

های  یر ا غق می  متااضیان در بخشهای  ممابق استتانداردهای تدوین شده سا مان، به آمی ش  :سهمهارت  رجه  -1-4-1

 گردد:

 ح سه صنظت ساختمانمهارت سم -الف

 های تابد ارائه به افراد ک  تیان ذهنی مهارت -ب

http://research.irantvto.ir/
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های مادماتی که به مهارت آمی ان مرتدی  ممابق استتتانداردهای تدوین شتتده ستتا مان، به آمی ش مهارت  رجه  و: -1-4-2

در گفته می شتتید و گیاهینامه مهارت درجه دو به عنیان پیش نیا  جهت شتترکت  دومهارت درجه   د،شتتی می ارائه

 دوره های آمی شی درجه یک می باشد.

های تکمیلی که به مهارت آمی ان دارنده  به آمی ش ممابق استتانداردهای تدوین شتده سا مان،   مهارت  رجه یک:  -1-4-3

و گیاهینامه مهارت درجه یک به عنیان  مهارت درجه یک گفته می شتتید شتتید، ارائه می دوگیاهینامه مهارت درجه 

 وره های آمی شی کارگر ماهر می باشد.پیش نیا  جهت شرکت در د

های تخاای که به مهارت آمی ان دارنده  به آمی ش ممابق استانداردهای تدوین شده سا مان، مهارت کارگر ماهر: -1-4-4

 مهارت درجه یک ارائه می شید، مهارت کارگر ماهر گفته می شید.

 ی ش فنی و حرفه ای می باشد.به شخای ا غق  می شید که داو ل   شرکت در دوره های آمماقاضی :    -1-5

به شتتخاتتی ا غق می شتتید که در یکی ا  دوره های آمی ش فنی و حرفه ای به منمیر فراگیری مهارت  مهارت آموز: -1-6

 . می نماید شرکت

و کشاور ی  فنی و حرفه ای در سه خیشه آمی شی اصلی شامد صنظت، خدمات  دوره های آمی ش خویته آموزیی:  -1-7

 .است

گیرند، گروه  تظدادی ا  حَر ف آمی شتتتی که ا  نمر ماهیت و میضتتتی  در یک مدمیعه ترار میبه  گروه آموزیتتی:  -1-8

 آمی شی گفته می شید.

آمی ش های نمری و عملی که در تال  استتتاندارد آمی شتتی با استتتفاده ا  تدهیزات و   مدمیعه به  : وره آموزیتتی  -1-9

  شید. ه میامکانات ج   تیس  مربی در یک  مان مشخه به مهارت آمی  ارائ

جهت اجرای یک  خاص که ا  یک شتتخه در ستتمح میرد نمر های  به مدمیعه ای ا  وظایف و تیانمندی  یتت: : -1-11

 می رود شاد گفته می شید. فظالیت انتمار

 به مدمیعه ای ا  چند شاد همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می شید.  حرفه: -1-11

 ت که بر اساس ضیاب  و ماررات به منمیر ایداد و ارتااا مهارت افراد به ارائه آمی شواحد آمی شی اس :یمرکز آموزی -1-12

 :دسته تاسی  می شیند دواین مراکز به ، های رایگان بایرت دولتی اتدا  می نماید

 ت میهای صتترح و عاتتر برای مهارت آمی ان فظالی  اجرای دوره های آمی شتتی در نیبت با این مراکز مراکز روزاده: -1-12-1

این مراکز ا  نمر نی  جنستتیت مهارت آمی ان به ستته دستتته برادران،   باشتتند. این مراکز فاتد امکانات شتترانه رو ی میکه نمایند 

  ( تاسی  می شیند.یک نیبت برای برادران و در نیبت مخالف برای خیاهرانخیاهران و دو منمیره )

 برای خیاهران و برادران برگزار نمی شید.دوره های آمی شی فنی و حرفه ای بایرت مختل   دکاه :

، به و یکسره برگزار می نمایند عار ،های صترح  در نیبترا دوره های آمی شتی   کهاین مراکز  مراکز یتااده روزی :   -1-12-2

 امکانات شرانه رو ی رایگان، تابلیت جذب مهارت آمی  ییربیمی را در دوره های آمی شی دارند. دلید برخیرداری ا 

 آمده است. 6جدول شماره در استان  آمی شی ، شماره تماس و آدرس مراکزنا  ه :دکا
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کشیر واحد آمی شتی ییر دولتی استت که با مدی  ستا مان آمی ش فنی و حرفه ای     آموزیتااه فنی و حرفه ای آزا :  -1-13

 د.ایب اتدا  می نماینسترت به ارائه آمی ش  های فنی و حرفه ای ممابق با استانداردهای سا مان با اخذ شهریه های م 

ج   به ذکر استتتت آمی شتتتگاه های فنی و حرفه ای آ اد با تیجه به محد جارافیایی،  یر نمر یکی ا  مراکز آمی شتتتی  

 5فظالیت می نمایند. لذا متااضتیان در صتیرت وجید مشکغت آمی شی می تیانند به مرکز مربی ه که در جدول شماره   

 درج گردیده است، مراجظه نمایند.

 آمده است. 7های فنی و حرفه ای آ اد استان در جدول شماره  نا ، شماره تماس و آدرس آمی شگاه کاه :د

تدهیز شده و کارآمی ان در آندا  یر در بخش نمری و عملی است که برای اجرای دوره های آمی شی  فضتایی  کارگاه:  -1-14

 می نمایند.های مایب کس  اساس استانداردهای ج   را بر نمر مربی مدرب مهارت

 .مدت  مان مشخای ا   یل رو  هستند که دوره آمی شی درآن اجرا می شید دوبت های آموزیی:  -1-15

 ساعت پایان ساعت یروع دوبت آموزیی

 12:03 7:03 ()یناه تا پنجبناه صاح

 17:03 11 )یناه تا چهاریناه(صرع

 10:03-13:03و   7:03-12:03 یکسره

 تاصره:

کاهش  مدت  مان نیبت آمی شتتیمذکیر ممکن استتت برای دوره های آمی شتتی کیتاه مدت، در نیبت های آمی شتتی  -9

 یابد.

 آمی ش فنی و حرفه ای های آمی شی با تیجه به افق و شرای  جارافیایی با نمر اداره کد ستاعات شرو  و پایان نیبت  -2

 تابد تاییر است.

ضمن هماهنگی با اداره کد  ،و ضیاب اد با تیجه به شرای  های فنی و حرفه ای آ  نیبت بندی آمی شی برای آمی شگاه -3

 باشد. به عهده آمی شگاه می

هایی که در شهرهای فاتد مرکز آمی شی  یر نمر یکی ا  مراکز  آن بخش ا  آمی شبه  :یهری  یعب ر بخش آموزش  -1-16

های بخش  آمی ش ،ددآمی شتی بایرت میتت برای یک یا چند دوره جهت پیشش نیا  آمی شی متااضیان اجرا می گر 

 شهری گفته می شید. شظ 

هایی که در روستاها  یر نمر یکی ا  مراکز آمی شی بایرت میتت  بخش ا  آمی ش به آن:  ر روستاا   بخش آموزش -1-17

 های بخش روستایی گفته می شید. آمی ش ،برای یک یا چند دوره جهت پیشش نیا  آمی شی روستاییان اجرا می گردد

 ی(مظدن های اتتاادی )واحد های صنظتی؛ بنگاهشایلین  برایهایی که  آن بخش ا  آمی شبه : صنایع  ر بخش آموزش -1-18

 آمی شتتی و فضتتاهایهای صتتنظتی  شتتهر در تال  مراکز جیار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتااا مهارت اصتتناف  و

یا  بایرت میتت برای یک عدفتر آمی ش درصنای یر نمر نامه در مراکز ثابت  تال  تفاه یا در و  ضمن کاراختاتاصی  

   های بخش صنایع گفته می شید. آمی ش ،می گردد چند دوره جهت پیشش نیا  آمی شی اجرا 
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هایی که در مراکز جیار دانشتتتگاهی  یر نمر یکی ا   آن بخش ا  آمی شمراکز جوار  ادبتتااهی:   ر بخش آموزش -1-19

 ،آمی شتی دانشدییان متااضی اجرا می گردد  مراکز آمی شتی باتیرت میتت برای یک یا چند دوره جهت پیشتش نیا    

 .های بخش جیار دانشگاهی گفته می شید آمی ش

 بایا. خاص ماقاضیان همان مجموعه میی اقاصا ی ها اصناف و بنااه ،اجرای  وره های آموزیی  ر صنایع  :1تاصره

کامد بر اساس استاندارد آمی شی آمی انی که  دوره  آمی شی را بایرت مهارت به آزمون و مزایای گواهینامه مهارت:  -1-21

 ،میفق به کس  حدنااب تریلی می شیند ، ی نمیده و در آ مین های پایانی که بایرت کتری و عملی برگزار می شید

 .می شید اگیاهینامه مهارت اعما

 یرایط قاولی مهارت آموز  ر آزمون و ارزییابی:  -1-21-1

 در آ مین کتری 55کس  حداتد نمره  -9

 در آ مین عملی 75نمره کس  حداتد  -2

 آ مین عملی %75 آ مین کتری و %25در آ مین های عملی و کتری با ضری  و نی  75کس  حداتد مظدل  -3

 مزایای گواهینامه مهارت: -1-21-2

 اعترار بین المللی   رایدا     -1 

 های مختلف احرا  صغحیت حرفه ای در بخشمنمیر ه دارای اعترار ب -2

   های مشمیل  رخ  راه بندی مشاید ه عنیان سنیات تدربی در کارگاهاحتساب ساعات آمی شی ب -3

 منمیر کس  مدر  دیپل  در رشته های کاردانشه تابلیت تمریق با برخی واحدهای درسی آمی ش و پرورش ب -4

 بر اساس ضیاب  مربی هامکان برخیرداری ا  تسهیغت خید اشتاالی و کارآفرینی نزد بانک ها  -5

 انه کس   اولییت در صدور پرو -6

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز: شرایط و 

 یرایط عمومی:  -2-1

 اعتااد به دین اسغ  یا یکی ا  ادیان پذیرفته شده در تانین اساسی   -9

 های محارب با نما  جمهیری اسغمی نداشتن عناد و عد  هیاداری ا  احزاب و گروه -2

 نداشتن فساد اخغتی  -3

 عد  اعتیاد به میاد مخدر  -4

 ا  خارجی بر اساس تفاه  نامه های منظاده مابین سا مان و نهادهای ذیرب  در مراکز آمی شی مدا  است.ثرت نا  اتر -5

 ثرت نا  اترا  خارجی دارای مدی  اتامت ا  دستگاه های ذیرب  در آمی شگاه های آ اد مدا  است. -6

 یرایط اخاصاصی : -2-2

 9داشتن مدر  تحایلی متناس  با دوره آمی شی ممابق باجدول  -

 به عنیان پیش نیا  برای متااضیان شرکت دردوره های آمی شی درجه یک دو داشتن گیاهینامه مهارت درجه -
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 هنا پییست دوره های آمی شی کارگر ماهر به عنیان پیش نیا  برای متااضیان شرکت در یک داشتن گیاهینامه مهارت درجه -

 برخیرداری ا  تیانایی جسمی  ج   متناس  با رشته مهارتی -

 سال 95حداتد شرط سنی  -

سال  ر آموزیااه های فنی و حرفه ای آزا  با اجازه کاای ولی و یا قیم قادودی  13تا  12: ثات دام ماقاضیان بین 1تاصره

  امکان پذیر می بایا. 

:  وره های آموزیتی که  ر مهارت  رجه سته  ارای اسااداار  آموزیی می باینا، یرکت  ر  وره آموزیی   2تاصتره  

  و منوط به  ایان مهارت  رجه سه می بایا.  رجه

 مقررات وظیفه عمومی:  -2-0

بر استاس اعغ  رستمی سا مان وظیفه عمیمی نیروهای نمامی و انتمامی متااضیان مرد ج   است یکی ا  شرای  مشروحه ذید را   

 دارا باشند:

 کارت پایان خدمت -

  مان صلح کارت مظافیت کفالت یا پزشکی دائ  و کارت مظافیت دای  -

 های پایان دوره آمی شی عد  مشمیلیت تا  مان شرکت در آ مین -

های پایان دوره مشتتروط به عد   استتتفاده ا  مظافیت تحاتتیلی آمی ش و پرورش یا آمی ش عالی تا  مان شتترکت در آ مین  -

 تداخد برنامه تحایلی متااضی با  مان برگزاری دوره آمی شی

س ستتربا ی مشتتروط بر اینکه منع تانینی ا   رف یگان خدمتی مربی ه وجید نداشتتته استتتفاده ا  ستتاعات فرایت دوران ماد -

 باشد.

  غب حی ه های علمیه -

 

 شرایط استفاده ازامکانات شبانه روزی : 

 

ای هکه دوره  امکانات شترانه رو ی شتامد خیابگاه و رستیران می باشد که خیابگاه به کارآمی ان ییر بیمی شهرستان،   -

 75مرکز آمی شی حداتد  تاها  انتخاب نمیده و فاصتله محد ستکینت آن   را رانه رو یشترای  شت  کستره با  یدو نیبته و 

 گیرد. تظلق می ،کیلیمتر می باشد

 یت میتابد رو الکترونیکیثرت نا   سامانهتذکر: مشخاات دوره های آمی شی با شرای  شرانه رو ی ویژه هر استان در 

 باشند.

امکانات شترانه رو ی به تشتخیه رئیم مرکز مربی ه در صتیرت وجید ظرفیت و شرای     تراتره: شترای  استتفاده ا     

 مهارت آمی  تابد تاییر است.

ساعت  1یکستره را انتخاب نمیده و حداتد رو انه  دو نیبته یا خدمات رستتیران نیز به کارآمی انی که دوره آمی شتی    -

 گیرد. تظلق می ،آمی ش را  ی می نمایند
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فا ه از امکادات رستاوران دیز به تبتخیر رسیم مرکز مربوطه و  ر حا امکادات موجو  میسر   تذکر: یترایط استا  

 خواها بو .

 تذکر مهم:

های دیگر می باشد و تماید به شرکت در دوره های آمی شی این استان را  متااضتیانی که محد ستکینت آنها در استتان   

ت واگذاری خیابگاه در شرای  مساوی با متااضیان بیمی استان لییوبا تیجه به محدودیت  امکانات شرانه رو ی، ا دارند.

ه انتخاب گزین رب عغوه بایست و در صتیرت ضرورت شرکت در دوره های آمی شی این استان، متااضیان می  می باشتد 

فنی وحرفه  شفر  مظرفی نامه ا  اداره کد آمی ، نسرت به اخذ در پایگاه ثرت نا  اینترنتیاستفاده ا  امکانات شرانه رو ی 

تا در صتیرت میفایت در مراحد پذیرش اع  ا  آ مین ورودی یا مااحره آنرا   ،نیز اتدا  نمایند ای محد ستکینت خید 

      .نمایندارائه 

 

 

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

و انضرا ی سا مان و آیین آیین نامه های آمی شتی    رق را ماررات عمیمی مرکز میظف استت کلیه ضتیاب  و   مهارت آمی  -9

 رعایت نماید.هیئت محتر  و یران  91/5/15های آ اد مایب  نامه نحیه تشکید و اداره آمی شگاه

 صتیرت درخیاستت صنایع و   اشتتاال برای افرادآمی ش دیده ندارند ولی در  ترال ایداد مراکزآمی شتی هیگگینه تظهدی در  -2

 شرای  اتدا  می نمایند. واجد نسرت به مظرفی افرادهای کاریابی  بنگاه

ییرت ییرمیجه بیش ، مهارت آمی ان میظف هستند برنامه های کاری خید را براساس برنامه های آمی شی مراکزتنمی  نمایند -3

)بدز  و عد  پذیرش ؛ شتترکت در آ مینباعث محرومیت مهارت آمی  ا  ادامه دوره آمی شتتی مربی هدرصتتد مدت دوره 95ا 

 .در دوره های آتی خیاهدشد آمی شگاه های آ اد( مهارت آمی ان

مهارت آمی ان مراکز دولتی که در حین دوره آمی شتی نسرت به تر  دوره اتدا  نمایند، حداتد به مدت شش ماه ا  ثرت نا    -4

  در دوره های آتی در کد کشیر محرو  خیاهند شد.

انضتتترا ی مرکز به تدهیزات و ابنیه خستتتارت وارد نمیده اند میظف به جرران و  مهتارت آمی انی کته با تیجه به نمر کمیته   -2

 پرداخت خسارت می باشند.

 

 نحوه پذیرش مهارت آموز:

 ه های آمی شی مراکز ثابتبه منمیر تستهید در امیر ثرت نا  متااضیان شرکت در دوره های آمی شی، ثرت نا  در کلیه دور        

 و، مراکز جیار دانشگاه صنایع یآمی ش مراکز ،ها پادگان یآمی شمراکز ،آمی ش روستتایی  های پایگاه ،شتهری  شتظ   ،آمی شتی 

صیرت می گیرد و متااضیان پم ا  اندا  مراحد ثرت نا   الکترونیکیآ اد سمح استان بایرت  فنی و حرفه ای های آمی شتگاه 

ی که این برگه حاو، مربی ه خیاهند شد «حرفه ای آ ادیا آمی شگاه فنی و برگ مظرفی متااضتی به مرکز آمی شی  »میفق به اخذ 

حد برگزاری و آدرس م محد برگزاری دوره مشخاات دوره آمی شی،  مان دتیق مراجظه فرد به  ، مشخاات فرد،شماره پرونده



9 
 

 نامه،اسبایستت در  مان درج شتده در برگ مظرفی متااضتی به مرکز با در دست داشتن اصد شن    خیاهد بید. متااضتیان می دوره 

و گیاهینامه مهارت   ماررات وظیفه عمیمی 3-2مدر  مربی ه با تیجه به شرای  مندرج در بخش مدر  تحایلی،  کارت ملی،

ادر شده پم ا  اتما  ثرت نا  صت ) فر   یا آمی شتگاه  ( و برگ مظرفی به مرکزتکمیلی)در صتیرت انتخاب  دوره های   نیا  پیش

 مربی ه مراجظه نمایند.یا آمی شگاه ز آمی شی به مرک ( 3 شماره فر  –اینترنتی 

عغتمند دردوره های آمی شی، کلیه متااضیان ) درصیرت ثرت نا  بیشتر  و باتیجه به ضترورت حضیر مهارت آمی ان مستظد    

دوره آمی شی ابتدا درآ مین ورودی و مااحره حضیری شرکت  های مشخه شده برای هر ا  ظرفیت در هر دوره (  رق  مان

 شیند.   ها به عنیان مهارت آمی  پذیرفته می میفایت درآن نمیده و پم ا 

 

 راهنمای انتخاب دوره آموزشی:

 هر متااضی می بایست دوره آمی شی میرد نمر خید را با در نمر گرفتن میارد ذید انتخاب نماید:

ایست ب متااضی در ارتراط است، لذا متااضی می با تیجه به اینکه میفایت در فراگیری هر مهارت مستتایماً با عغیق و نیا   -6-9

 متناس  با عغته و نیا  واتظی خید نسرت به انتخاب دوره آمی شی اتدا  نماید.

ه در ابتدا نستترت ب یدبا لذا متااضتتی باشتتد، ا  آندا که هدف ا  فراگیری مهارت برای متااضتتیان عمدتاً ایداد اشتتتاال می -6-2

 ینده شالی آن اتدا  و سپم دوره آمی شی متناس  با آن را انتخاب نماید.شناخت کامد شاد میرد نمر و آ

لذا متااضیان  حداتد مدر  تحاتیلی ج   جهت هر دوره منمیر شده است،  با تیجه به محتیای استتانداردهای آمی شتی،   -6-3

 (9)جدول شماره بر این اساس نسرت به انتخاب دوره آمی شی اتدا  نمایند.  باید

با تیجه به برنامه کاری خید و عد   بایدنایت به ضتترورت حضتتیر کامد متااضتتی در حین دوره آمی شتتی، متااضتتی  با ع -6-4

 تداخد آن با  مان برگزاری دوره آمی شی، نسرت به انتخاب دوره آمی شی اتدا  نماید.

داول جبا تیجه به  بایدمتااضی  با تیجه به لزو  رعایت پیش نیا  در دوره های آمی شی سمیخ درجه یک و کارگر ماهر ، -6-5

 نسرت به انتخاب دوره آمی شی اتدا  نماید.مظرفی دوره ها 

ستتاعت آمی ش در ماه  225متااضتتی نمی تیاند دو دوره آمی شتتی باتتیرت همزمان )دارای تداخد  مانی( و یا بیشتتتر ا  -6-6

 انتخاب نماید.

 دکات مهم: 

از خامات مبتاوره و هاایت ی:یی به منظور اداخاب بهار  وره  ماقاضتیادی که تمای   اردا بصتورت الکارودیکی    -1

جامع ستتازمان آموزش فنی و حرفه ای کبتتور به دبتتادی   به پورتال آموزیتتی بهره منتا یتتودتا، می توادنا    

http://www.portaltvto.com .بخش پژوهش ،زیربخش مباوره مراجعه دماینا ، 

این  فارچه که حاوی  وره های آموزیی  پایادیهای  جاولچنادچه ماقاضتی  وره آموزیی مور  دظر خو  را  ر   -2

حرفه ای کبور به  بایتا دیافاه استت، می توادا به پایااه ثات دام ایناردای ستازمان آموزش فنی و    این استاان می 

ر مراجعه و دسات به اداخاب بخش مبتخصات  وره های آموزیی کبو  http://reg.portaltvto.comدبتادی  

 های  یارکبور اقاام دمایا.  وره آموزیی مور  دظر خو   ر یکی از مراکز یااده روزی اساان

http://reg.portaltvto.com/
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های آزا  فنی و حرفه  های فنی و حرفه ای محاو  به مراکز ثابت آموزیتتی و آموزیتتااه اینکه آموزشبه با توجه  -0

برای ارتقاء مهارت یاغیین  ر  ) ی آموزش  ر صنایعها ای داو ه و  رحال حاضتر  وره های آموزیتی  ر بخش  

روساایی )برای پویش آموزیی  )برای پویتش آموزیتی یهرهای فاقا مرکز آموزیی(،   یتهری  یتعب صتنایع(،  

 و مراکز روستااییان (،  پا گان )برای غنی ستازی اوقات فراغت ستربازان و فراهم دمو ن زمینه ایا:ال برای آدها (   

ه لذا ماقاضیادی ک یودا، طاق بردامه های آموزیی اجرا می پویش دیاز آموزیی  ادبجویان( جوار  ادبااهی )برای

ثات دام  ر  وره های آموزیتتی با توادنا جهت  می ،های آموزیتتی مذکور هستتانا  جزء یکی از مخاطاین بخش

 اسافا ه از این  فارچه اقاام دماینا.

 

 :نحوه ثبت نام

یانند با متااضیان ثرت نا  می ت اندا  می شید. الکترونیکیدوره های آمی شی فا  بایرت  ثرت نا  ا  متااضتیان شرکت در  -7-9

براساس  http://reg.portaltvto.comثرت نا  الکترونیکی سا مان آمی ش فنی وحرفه ای کشیر به نشانی  سامانهمراجظه به 

 این دفترچه، ثرت نا  نمایند. 2ا در نمر گرفتن بند نیا  آمی شی و عغته و ب

 مراحد ثرت نا : -7-2

پم ا  ممالظه دتیق ثرت نا  الکترونیکی ستتتا مان آمی ش فنی وحرفه ای کشتتتیر  ستتتامانهمتااضتتتی باید با مراجظه به  7-2-9

 اتدا  نماید.  نسرت به انتخاب دوره آمی شی میرد نمر خیدو مشاوره و هدایت آمی شی تیضیحات دوره های آمی شی 

ریال مظادل ستته هزار تیمان بابت  35555تیجه به ماتتیبه مدلم محتر  شتتیرای استتغمی مرل متااضتتیان ج   استتت با  7-2-2

تیمان بابت ثرت نا  هر دوره آمی ش فنی و حرفه ای و سیاد ریال مظادل دو هزار  23555 مشتیره و هدایت آمی شی و 

ثرت نا  الکترونیکی ستتتا مان آمی ش فنی  ستتتامانهرید کارت اعتراری بخش خا   ریق مراجظه به پرداختت نمایند که  

 و پرداخت ا   ریق شرکه شتاب امکان پذیر می باشد.وحرفه ای کشیر 

  وره آموزیی می بایا.یک مات اعااار کارت های اعاااری تا پایان سال جاری و ثات دام  ر :  ذکر مهمت

 2)پیش نییم ا غعات فردی( و فر  شماره 9فر  شماره هنما ج   استت  متااضتیان پم ا  ممالظه دتیق مفاد دفترچه را  7-2-3

)پیش نییم ا غعات دوره انتخابی( این دفترچه را تکمید و پم ا  ا مینان ا  صتتحت ا غعات نستترت به ثرت نا  در  

 سامانه ثرت نا  الکترونیکی دوره های آمی شی اتدا  نماید.

با مشخاات ذید اسکن نمیده و فاید آن را برای ارسال در سامانه ثرت نا  متااضتی باید یک تمظه عکم جدید خید را   7-2-4

 الکترونیکی دوره های آمی شی آماده نماید.

ا یاین پم  ر کییه ماارک صا ره از طرف مرکز آموزیی تذکر: ماقاضتیان توجه  ایتاه بایتنا فای  تصویری تهیه یاه از     

 :هارت مور  بهره بر اری قرار می گیر از قای  کارت یناسایی و گواهینامه مآموزیااه 

 ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 955با درجه وضیخ   6×4یا  3×4در تمع فاید مربی ه ج   است  -الف

 ت باشد.یکیلی با 75حد  فاید تاییر ارسالی باید کمتر ا   -ب

 باشد. پیکسد 355×455پیکسد و حداکثر 255×355ابظاد تاییر ارسالی باید حداتد -پ

 گینه حاشیه  ائد باشد.یه شده و فاتد هرتاییر باید در جهت صحیح و بدون چرخش ته-ت

http://reg.portaltvto.com/
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تاتییر متااضتی باید واضتح و مشتخه بیده و اثر مهر ، منگنه و سایر میاردی که مندر به مخدوش شدن و نامشخه بیدن     -ث

 شید در تاییر وجید نداشته باشد. چهره متااضی می

 کامغً سفید باشد. پم  مینه تاییر باید -ج

به نشتتتانی  ستتتامانه ثرت نا  الکترونیکی دوره های آمی شتتتیبه  متااضتتتیان پم ا  آماده نمیدن فاید تاتتتییری و ا غعات ج  

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

ا  این دفترچه استخراج نمیده و یا بر اساس تظیین نا  استان، نا  حرفه، جنسیت  متااضتی می تیاند یا براساس کد دوره انتخابی که 

 و... در سامانه نسرت به انتخاب دوره آمی شی میرد نمر اتدا  نماید.

گا  بظدی پرداخت وجه ثرت نا  دوره )های( انتخابی استتتت. برای این منمیر ا غعاتی را که در کارت اعتراری دریافت کرده اید 

شید با دتت  رتمی( را به همراه عرارتی که داخد کادر مربی ه مشاهده می 6 ) شناسه پرداخترتمی( و  5 )پرونده  شتماره د شتام 

 نید.کو ا غعات بخش های فردی، تاییر، تحایلی، پستی و ... واردرا انتخاب « شرو  ثرت نا »سپم گزینه  ،وارد نمایید

 تذکرات مهم: 

 با عالمت *  ر فرم مبخر یاه ادا الزامی است.ورو  کییه اطالعاتی که  -1

 ر هر یک از  ر زمان ثات دام اعالم می دمایا با مستتانااتی که  ماقاضتتیهر گوده م:ایرت بین اطالعاتی که  -2

موجب می:ی یان پذیرش  ،و همچنین عام رعایت یرایط الزم اراسه خواهایتا مراح  پذیرش، آموزش و آزمون 

 دام مسار  دخواها یا. و وجه ثات فر  خواها یا

ذا به بایا ل امکان اصتال  تحت هی  یترایوی مقاور دمی   تاصتره: با توجه به اینکه پم از تاییا دهایی اطالعات، 

یتو  اطالعات وار  یاه را به  قت کنارل دمو ه و  رصورت اطمینان از صحت آدها   ماقاضتیان اکیاا  توصتیه می  

 دسات به تاییا دهایی اقاام دماینا.

ات ، مشخاشماره پروندهرا که حاوی « به مرکز آمی شتی متااضتی  برگه مظرفی »ا  تایید نهایی ا غعات، متااضتی  پم  7-2-5

مشاهده  ،مشتخاتات دوره آمی شتی،  مان دتیق مراجظه فرد به مرکز آمی شتی و آدرس مرکز آمی شی خیاهد بید     فرد،

مربی ه اتدا  یا آمی شتتگاه ظه به مرکز آمی شتتی خیاهند کرد که ج   استتت نستترت به چاپ و نگهداری آن تا  مان مراج

  نمایند.

بتا تیجته به اینکه برای هر متااضتتتی نا  کاربری و رمز ورود دائمی جهت ا غ  کارآمی  ا  وضتتتظیت کلیه دوره های    7-2-6

یج اآمی شتی انتخابی در هر  مان تیست  ستامانه ثرت نا  الکترونیکی تیلید خیاهد شد و استفاده ا  آن جهت ا غ  ا  نت   

 لذا به متااضیان تاکید می گردد نسرت به حفظ و نگهداری آن اتدا  نمایند. ،آ مین های پایان دوره ضروری می باشد

 

 

 

 

http://reg.portaltvto.com/
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 مهلت ثبت نام:

یک ماه ترد ا  شترو  دوره آیا  شده و تا یک رو  ترد ا   مان پذیرش نهایی  ا   9316ثرت نا  دوره های آمی شتی ستال   

  مانی فیق تابد تاییر بیده و در اختیار رئیم مرکز مربی ه می باشد.ادامه دارد. در ضمن با ه 

تیصیه می  لذا به متااضیان بسته خیاهد شد. ثرت نا با تکمید ظرفیت سامانه  و با تیجه به اینکه مهلت ثرت نا  محدود استت 

 شید در همان رو های اولیه نسرت به ثرت نا  اتدا  نمایند.

متااضیان در  مان درج شده در فر  مظرفی متااضی به مرکز جهت اندا  پذیرش نهایی به مرکز  تذکر مه : ضرورت دارد کلیه

 مربی ه مراجظه نمایند.
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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 * شماره شناسنامه: - 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 

 مقطع تحصیلی: *آخرین -13

 بتداییا                       پایان دوره راهنمایی 

               دیپلم          فوق دیپلم   

        کارشناسی               کارشناسی ارشد 

      دکتري                   

 رشته تحصیلی: -14

 

                  :آخرین مقطع تحصیلی معدل -16 : گرایش-15

 وضعیت اشتغال: *-18 یت نظام وظیفه: *وضع-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 زمنده  ر    

 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:

  راه:*شماره تلفن هم-25

 

 پست الکترونیک:-26

 آدرس محل سکونت: * -27

  استان :                            شهرستان:                                  شهر :                                   خیابان :

 کوچه:                             پالك :

                                 فراخوانی فایل تصویر متقاضی: *  -28

 

 

 

 

Browse 
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 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2شماره  فرم

 معرفی شده از:*-29

     بیمه بیکاري         آموزش و پرورش            دانشگاه 

   کمیته امداد            بسیج                            اصناف 

  صنایع                  آزاد                            نام:              سایر 

نام مرکز آموزشی /آموزشگاه محل -23  نام شهرستان محل برگزاري دوره: -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                      انات شبانه روزيمتقاضی استفاده از امک -36

  

 

 

 یا آموزشگاه های آزاد نمونه برگه معرفی متقاضی به مرکز -3فرم شماره 

 مقتضی است در زمان متقاضیی محترم: مرالل ثبت نام شیما با موفقیت به شیری ذیل صیورت پتیرفت     

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

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

 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:

 تاریخ آزمون پایان دوره: نوبت آموزشی: تاریخ خاتمه دوره:

 شماره تماس متقاضی: متقاضی استفاده از امکانات رفاهی:

 زمان مراجعه به مرکز آموزشی/ آموزشگاه آزاد:

 ورخ:                 ساعت:روز:                           م
 آدرس محل سکونت متقاضی:

 :محل برگزاري دورهآدرس 

 آدرس وب سایت مرکز آموزشی/آموزشگاه آزاد:                                                   شماره تماس:
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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 

 سالم علیکم

 ت به تقاضای آقای / خانم .......................... فرزند.................... با شماره پرونده................... با عنای  ،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.

 

 

 .................مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ....                                             

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 : دوره های آموزشی جداول 

 را نشتتان می دهد . متااضتتیان ثرت نا  در مراکز ثابت دولتی   عناوین دوره های آمی شتتی در مراکز ثابت دولتی در استتتان  : 1جاول یماره 

 استخراج نمایند . می تیانند ا غعات مربیط به دوره های آمی شی این مراکز را ا  این جدول

گران، اصناف  عناوین دوره های آمی ش در صتنایع و آمی ش اصناف استان را نشان می دهد. کلیه مدیران صنایع، صنظت  : 2جاول یتماره  

ن آ کنانراستتان می تیانند ا غعات مربیط به آمی ش های مرتر  با صنایع مختلف استان را ا  این جدول استخراج و در خایص ثرت نا  کا 

 اتدا  نمایند. مدمیعه

 را  نشان می دهد. عناوین دوره های آمی شی آمی شگاه های فنی و حرفه ای آ اد استان  :0جاول یماره 

 را نشان می دهد.مراکز ثابت آمی ش فنی و حرفه ای استان ا غعات مربیط به  : 1جاول یماره 

 و حرفه ای استان را نشان می دهد.های آ اد فنی  ا غعات مربیط به آمی شگاه  : 3جاول یماره 

 می دهد. را  نشان 9316سال  سا مان آمی ش فنی و حرفه ای کشیرتایی  اجرایی آ مین های هماهنگ و ادواری  : 6جاول یماره 
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 :عناوین دوره های آموزشی در مراکز ثابت دولتی : 9جدول شماره 

 

 دولتی استان سمنانعناوین دور های آموزشی مراکز ثابت 

 جنسیت ظرفیت نوبت آموزشی نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

جوشکار گاز محافظ  1197011 سمنان

 ارگون

مرکزشماره یک 

 سمنان)برادران(

ه پایان دور 03960116 03961713 311 مرد 01 عصر جوشکاری

 راهنمایی

 1جوشکار گاز درجه 

* 

مرکزشماره یک  * 1درجه  PLCکارور  1303170 سمنان

 سمنان)برادران(

برق ، مدار 

فرمان و 
plc 

 ندارد دیپلم 03961911 03961710 171 مرد 01 صبح

بازرس قطعات  1303689 سمنان

جوشکاری شده بصورت 

 TVTO VTچشمی

LEVEL II 

مرکزشماره یک 

 نان)برادران(سم

کارگاه  

بازرسی 

 جوش

فوق دیپلم  03960110 03961711 101 مرد 01 عصر

 فنی

FALSE 

لوله کش و نصاب  1303786 سمنان

وسایل بهداشتی درجه 

0 * 

مرکزشماره یک 

 سمنان)برادران(

پایان دوره  03960117 03961711 369 مرد 01 عصر تأسیسات

 راهنمایی

لوله کش و نصاب 

 درجهوسایل بهداشتی 

1 * 

نقاشی روی نمای مفید  1303807 سمنان

داخل ساختمان ) نقاش 

 دیواری (

مرکزشماره یک 

 سمنان)برادران(

پایان دوره  03960116 03961711 311 زن 01 عصر درودگری

 راهنمایی

 ندارد

نقاش شیشه های  1313171 سمنان

 تزیینی ) ویترای (

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

صنایع 

دستی طال 

 و جواهر

پایان دوره اول  03960108 03961810 031 زن 06 یکسره

متوسطه)پایان 

دوره 

 راهنمایی(

FALSE 

بافنده شبه  1313811 سمنان

 قالی)فرشینه(

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

صنایع 

 دستی

دوره  پایان 03960031 03961911 038 زن 06 صبح

 متوسطه اول

FALSE 

مدیریت اضطراب و بیان  1316877 سمنان

 نافذ

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

عمومی 

 مرکز

پایان دوره  03961818 03961713 11 زن 08 صبح

 راهنمایی

 
 
 

FALSE 
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 عناوین دور های آموزشی مراکز ثابت دولتی استان سمنان

 جنسیت ظرفیت نوبت آموزشی نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

مرکزشماره دو  جواهر ساز سیمی 1316896 سمنان

 سمنان)خواهران(

صنایع 

دستی طال 

 و جواهر

پایان دوره  03960119 03961719 071 زن 06 یکسره

 راهنمایی

FALSE 

مرکزشماره دو  سرمه دوز تزیینی 1316881 سمنان

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

عمومی 

 مرکز

 ندارد پنجم ابتدایی 03961807 03961710 71 زن 06 یکسره

منبت معرق کار درجه  1311086 شاهرود

1 * 

مرکزشماره 

 چهارشاهرود)خواهران(

 کارگاه

صنایع 

 چوب

پایان دوره  03960001 03961816 111 زن 01 یکسره

 راهنمایی

 ندارد

مرکزشماره  1قلم زن درجه  1311118 شاهرود

 چهارشاهرود)خواهران(

کارگاه 

 عمومی

پایان دوره  03960018 03961711 111 زن 01 یکسره

 راهنمایی

 ندارد

مرکزشماره  تصویربردار 1311180 شاهرود

 ران(چهارشاهرود)خواه

کارگاه 

 عکاسی

پایان دوره  03960101 03961718 381 زن 01 یکسره

 راهنمایی

FALSE 

مرکزشماره  نقاشی روی سفال 1301310 دشاهرو

 چهارشاهرود)خواهران(

کارگاه 

صنعت 

 سرامیک

 ندارد دیپلم 03960106 03961718 191 زن 08 یکسره

مهدی 

 شهر

مرکزشماره شش  دوزنده کیف پارچه ای 1161198

 مهدیشهر)خواهران(

کارگاه 

صنایع 

 دستی

پایان دوره اول  03961911 03961711 111 زن 01 صبح

متوسطه 

)پایان دوره 

 راهنمایی(

FALSE 

مهدی 

 شهر

سازنده تولیدات نمدی  1181181

 دست دوز

مرکزشماره شش 

 مهدیشهر)خواهران(

کارگاه 

صنایع 

دستی 

 شهمیرزاد

پایان دوره  03961800 03961711 086 زن 01 یکسره

 راهنمایی

FALSE 

مهدی 

 شهر

مرکزشماره شش  مانتو دوز 1317111

 دیشهر)خواهران(مه

کارگاه 

 خیاطی

پایان دوره  03960119 03961710 081 زن 01 صبح

 راهنمایی

 
 
 
 

FALSE 
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 عناوین دور های آموزشی مراکز ثابت دولتی استان سمنان

 جنسیت ظرفیت نوبت آموزشی نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

تعمیرکار برق خودرو  1300870 دامغان

 * 1درجه 

مرکزشماره هفت 

 دامغان)برادران(

کارگاه 

فناوری 

 خودرو

پایان دوره   03960018 03961701 181 مرد 01 صبح

 راهنمایی

 ندارد

جوشکاری قطعات  1303118 دامغان

فوالدی با فرایند 

SMAW  درسطحE3 

مرکزشماره هفت 

 دامغان)برادران(

کارگاه 

 جوشکاری

پایان دوره  03961806 03961710 060 مرد 01 صبح

 راهنمایی

FALSE 

مرکزشماره هشت  قالی باف ترکمن 1311091 دامغان

 دامغان)خواهران(

صنایع 

 چوب

پایان دوره اول  03961810 03961710 001 زن 01 عصر

متوسطه)پایان 

دوره 

 راهنمایی(

FALSE 
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 :عناوین دوره های آموزش در صنایع و آموزش اصناف  : 2جدول شماره 

 

 اف استان سمنانعناوین دور های آمی شی آمی ش در صنایع و آمی ش اصن

 نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر
نوبت 

 آموزشی
 پایان دوره شروع دوره زمان آموزش جنسیت ظرفیت

حداقل 

 تحصیالت
 پیشنیاز

 شاهرود

1191177 

 
 

اپراتور جرثقیل سقفی 

 مرکزشماره سه شاهرود)برادران( پوش باتومی

اتاق اصناف  

 ندارد دیپلم 03961813 03961711 96 مرد 01 عصر شاهرود
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 :عناوین دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان : 3جدول شماره 

 عناوین دوره های آمی شی آمی شگاه های فنی و حرفه ای آ اد استان سمنان

 پایان دوره شروع دوره شزمان آموز جنسیت ظرفیت نوبت آموزشی نام آموزشگاه نام دوره کد دوره گروه نام مرکز

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

 مرکزشماره چهارشاهرود)خواهران(
صنایع دستی 

 1119183 )فرش(

 1قالی باف درجه 

 )کار و دانش(

آموزشگاه آزادعتیق 

 03960031 03961710 111 زن 01 صبح کهن

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 مرکزشماره نه گرمسار)برادران(
 1181386 مراقبت زیبایی

پیرایشگر موی 

 03961811 03961713 098 زن 01 صبح مهدیه زنانه

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 مرکزشماره نه گرمسار)برادران(
 03960018 03961817 381 زن 01 عصر مهدیه ارایشگر موی زنانه 1191909 مراقبت زیبایی

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 مرکزشماره دو سمنان)خواهران(
 1198966 وری اطالعاتافن

 ICDLرایانه کار 

 03961707 03961711 31 زن 01 صبح پویا  1درجه

پایان دوره 

 FALSE راهنمایی

 مرکزشماره دو سمنان)خواهران(

 1199183 مراقبت زیبایی

کاربر مواد 

شیمیایی در 

 03960106 03961711 103 زن 7 عصر آموزشگاه ستاره ارایش زنانه

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 مرکزشماره دو سمنان)خواهران(
 1199931 اوری اطالعاتفن

 ICDLرایانه کار 

 03961718 03961713 31 زن 3 صبح مهداد 1درجه

پایان دوره 

 FALSE راهنمایی

 مرکزشماره نه گرمسار)برادران(
 1311616 اوری اطالعاتفن

 ICDLرایانه کار 

 03961717 03961706 31 زن 01 عصر اندیشه نوین 1درجه

پایان دوره 

 FALSE راهنمایی

 مرکزشماره نه گرمسار)برادران(

 1313917 مراقبت زیبایی

کاربر مواد 

شیمیایی در 

 03960118 03961709 103 زن 01 عصر گلریز ارایش زنانه

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 مرکزشماره نه گرمسار)برادران(
 1313908 مراقبت زیبایی

پیرایشگر موی 

 03961811 03961718 098 زن 01 صبح یزگلر زنانه

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 مرکزشماره نه گرمسار)برادران(
 1318711 اوری اطالعاتفن

 ICDLرایانه کار 

 1درجه

مجتمع آموزشی رایان 

 03961717 03961711 31 زن 01 صبح افزار

پایان دوره 

 FALSE راهنمایی

 مرکزشماره دو سمنان)خواهران(

 1301817 یباییمراقبت ز

طراحی باحنا 

 03961711 03961701 13 زن 1 یکسره گل سرخ برروی بدن )زنانه(

پایان دوره 

متوسطه اول 

)پایان دوره 

 FALSE راهنمایی(
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 آموزشی استان سمنانثابت معرفی مراکز  -4جدول شماره 

 ردیف شهر/شهرستان نام مرکز شماره تماس آدرس

 1 سمنان مرکز شماره یک سمنان )برادران( 38666030320 آموزش فنی و حرفه ای برادران سمنانمرکز -شهریور 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 برادران شاهرودمرکز آموزش فنی و حرفه ای -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 دیشهرمرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران مه–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 کز شماره هفت دامغان)برادران(مر 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 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گرمسار-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 جمند)دو منظوره(مرکز شماره یازده بیار 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

 10 شاهرود تخصصی کشاورزی شاهرودکز دو منظوره مر 38668660360 پشت هتل پارمیدا–شاهرود 
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 :های آزاد فنی و حرفه ای استان سمنان اطالعات آموزشگاه :  5جدول شماره 

 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان سمنان

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت ت فعالیتوضعی

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فاکس ثابت

 فناوری اطالعات پارس 1

حسینعلی 

فاطمه -خیرالدین

 خیرالدین

     1603 حسینعلی خیرالدین

-روبروی دبستان بعثت-بلوارولیعصر

 6513352502کدپستی
66660063 66686213 

 عمران-تفناوری اطالعا نیما 8
-نیمامعصوم پرست

 مریم شعبانی
 66608633 66608633 10پالک -خیابان مولوی-بلوارقائم     1623 نیمامعصوم پرست

 سینانگار 6
امورمالی -فناوری اطالعات

 خدمات آموزشی-بازرگانی

آرزو -میثم پازکی

 طالبی
     1623 سیدعلی نجاتی

-بین سعدی و مشاهیر-میدان سعدی

 رستان شهید عباسپورروبروی هن

66660353-

66682860 
66660353 

 مهداد 0
امورمالی -فناوری اطالعات

 عمران-بازرگانی

-سکینه رحمانیان

 داودعراقی
     1602 سکینه رحمانیان

الک پ-تقاطع بلوارمولوی -بلوارولیعصر

83 
66603660 66683100 

 پویا 5

امورمالی -فناوری اطالعات

-کمکانی-عمران-بازرگانی 

-اموراداری-هتلداری

فناوری -هنرهای تجسمی

خدمات -نرم فرهنگی

تکنولوژی -آموزشی

-بهداشت و ایمنی-فرهنگی

 گردشگری-هنرهای نمایشی

-فاطمه رجبی 

 سیدعلی اکبرصباغ
 1603 فاطمه رجبی

 

   

خ یاسر.طبقه فوقانی -بلوارولیعصر

 6513353006کدپستی-بیمه دانا
66661530 66606805 

 وری اطالعاتفنا پیام 3
-ملیحه رجبی

 محمدعلی ترحمی
  66685363 3پالک -میدان سعدی     1626 ملیحه رجبی

 فناوری اطالعات.مخابرات تک رایان 0
-مصطفی زنگیان

 فرزانه کاشفی
    1620 عبدالمحمد زنگیان

خ شیخ -باغ فیض -چهارراه صاحب 

 6پالک - 13نوری -فضل اله نوری
66681001  
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 آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان اطالعات

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فاکس ثابت

2 
ترازداران خبره 

 سمنان
 امورمالی وبازرگانی

سعیده خانجانی 

نوید -کاکرودی

 ایمانی

عیده خانجانی س

 کاکرودی
1633     

باغ فردوس. خیابان شهید 

 100پهلوان.پالک 
66653566 66653568 

 66683020 66683020 6پالک -خ یاسر -بلوارولیعصر      1603 پروین ایروانی پروین ایروانی مراقبت زیبایی ستاره 3

 1621 مینوحافظی مینوحافظی مراقبت زیبایی الماس 13

 

   
بلوک -خ فتح -خ ارشاد-بلوارورزش 

 طبقه همکف-380
66005530 66052033 

     1628 مرضیه کرم الدین مرضیه کرم الدین مراقبت زیبایی گل سرخ 11
-روبروی سه راه یغما-خیابان سعدی

 جنب کفش فروشی قادری )زیرزمین(
66601353 66668051 

 66068651 66005113 88پالک -غربی  12خ -شهرک تعاون      1621 ش نیک پورمقدممهو مهوش نیک پورمقدم مراقبت زیبایی نیک 18

 1622 محمدحسن آذری امیدآذری مراقبت زیبایی آرمان 16

 

   
-طبقه فوقانی بیمه دانا-خ سعدی

 6512330523کدپستی 
66601253  

     1620 لیالشرفیه لیالشرفیه طراحی دوخت برنا 10
متری 83-بلوارنهضت -رضامیدان امام 

 وحدت.خ سجاد اول
66052512 66052512 

     1603 ناهیدعرب ناهیدعرب طراحی دوخت سمیرا 15
-یاسمن سوم غربی -شهرک گلستان 

 136پالک 
66000130  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فاکس ثابت

 طراحی دوخت نوین 13
مهین وشاق علی 

 آبادی

مهین وشاق علی 

 آبادی
1600      

 5نبش صاحب االمر-خ صاحب االمر

 58پالک 
66606036  

 1628 دینشهنازمحب شاه شهنازمحب شاهدین طراحی دوخت حریر 10

 

    
پالک  -روبروی مخابرات-خ طالقانی 

30 
66688300  

 طراحی دوخت هنر 12
فاطمه جهان 

 محسنی

فاطمه جهان 

 محسنی
1601      

-جنب مسجدالزهرا-شهرک تعاون 

 مجتمع غیرانتفاعی صبا

66066161-

66060503 
66060303 

 66625016 66682312 63کوچه -تیر 0خیابان       1600 صدیقه یوسفی صدیقه یوسفی طراحی دوخت شنل 13

 مطلس 83
دوخت -طراحی دوخت

 سنتی
  1620 طیبه اسیری سرخه طیبه اسیری سرخه

 

   
-کوی شهیدوطنی-خ ارسطو-سرخه  

 روبروی لوازم التحریرآزادگان
66310311  

 1622 صغرامداح صغرامداح طراحی دوخت پرنیا 81

 

    
تیر  0بان تیر خیا 0سمنان میدان 

 6515036166کدپستی -100پالک 
66680623  

 طراحی دوخت رز 88
شهرزاد رضوان 

 بیدختی
      1622 توران ذوالفقاری

پالک -خیابان حکیم الهی-محالت

552 
  

  1625 محمدابوالمعالی محمدابوالمعالی اتومکانیک مهارت 86

 

   

-بلوارمیرزای شیرازی-میدان مشاهیر

روی قصرپوشاک روب-باغ فردوس

-مجتمع بهرامی-میراج

 6510316323کدپستی

66660036  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فاکس ثابت

80 
 همراه

 باکشاورز
 کشاورزی

-فرنگیس تیموری

 ماشاهلل شاهجویی
 1626 همراه باکشاورز

 

  

مجتمع -بلوار حکیم الهی-میدان امام 

کدپستی -80واحد-نگین

6512333323 

666683303  

   غیرفعال      1626 محمود رحمانی محمود رحمانی عمران اوزان 85

83 
گلریزشقایق 

 سمن
     1620 ربابه خوش هنجار معصومیانزهرا  صنایع دستی وهنر

متری دوم  10خیابان -8شهرک فاز 

 شهید مجید عبدوس-پست
  

 1620 فریده حیدریان جانعلی غریبی صنایع دستی وهنر پگاه 80

 

   66008853 30پالک -غربی13خ -شهرک تعاون  

82 
خاطره 

 سازان قومس
 صنایع دستی و هنری

حمیده رضوی 

 مقدم

وی حمیده رض

 مقدم
1623 

 

   
سه راه ابوذر.خ ابوذر. روبروی 

 111کلیدسازی خالصی.پالک 
66608133  

 1621 زهراولیئی زهراولیئی هنرهای تجسمی ولئیی 83

 
   

ابتدای -خ دهخدا-انتهای بلوارورزش

 خ نصرت
66060063  

 مایسا 63
هنرهای -هنرهای تجسمی

 تزیینی

-صدیقه زنگیان

 حسن کاشی
 1622 گیانصدیقه زن

 
   

متری پنجم 10-بلوار شهیدچمران

-کوچه برادران شهید تبیانیان-پست

 885پالک

66003832  

61 
نگارستان 

 شمس
 1620 یزدان شمسی یزدان شمسی هنرهای تجسمی

 

   66060820 نبش خ نهم-بلوارجمهوری  

 هنرهای تجسمی حدیث 68
سیسمین تاج 

 صالحیان
     1623 حدیث صالحیان

پالک -5انتهای خیابان -بلوارکارگر

 طبقه همکف-111
66008631  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فاکس ثابت

 پردازانایده  66
-مدیریت صنایع -تاسیسات

 مکانیک
 

علی اکبر اکبری 

 جامی
1638     

 3جنب فروشگاه -بلوار استقالل

کد پستی -طبقه اول -پالست

6513260530 

  

     1636 فاطمه مرادی فاطمه مرادی صنایع غذایی مهرافروز 60
جنب لوازم خانگی -خیابان سعدی

 6طبقه -آپارتمان نگین-خاتون
66681325 - 

     1636 رزاهمدمی نژاد رزاهمدمی نژاد عمران فرادانش 65
-ساختمان طباطبائی-میدان مشاهیر

 0واحد-طبقه اول
66060080 - 

 - 66063131 بلوار جمهوری جنب کبابی غایبی     1630 مسعود موذن مسعود موذن فناوری اطالعات نوآوران 63

       1635 طاهره دولتی دولتیطاهره  مراقبت زیبایی قصریخی 60
خیابان  -میدان بهشتی -سرخه  

 کوچه خودامی -ارسطو
  

       1635 زهرا یعقوبی زهرا یعقوبی مراقبت زیبایی ناز بانو 62
 جنب -خیابان رزمندگان-بلوار بسیج

 بستنی فروشی
 

 

 

 

 1635 مرضیه کرم الدین سیده مهسا زرگر مراقبت زیبایی 8گل سرخ 63

 

    ابتدای خیابان باهنر–میدان امام 
66681530 

 
 

 فناوری اطالعات پیشتازپرداز 03
مریم -بیژن روحانی

 کی پور
 1633 بیژن روحانی

 

   

-اول خیابان یاسر-بلوار ولی عصر

اه جنب بنگ-روبروی دبیرستان فامیلی

 اعتماد

66653566  
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 شاهروداطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان 

 عات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهروداطال
ف

ردی
 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 سال تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

 فناوری اطالعات سینا 1

نعمت ا... 

 -امیراحمدی

 معصومه عاشوری

 مت ا... امیراحمدینع
1621-

1601 
    

بهمن روبروی بازار کوچه 88خیابان 

پاساژ محمدی انتهای کوپه سمت 

 80چپ پالک

68885038-

68861336- 
68861336 

 ثمین 8
فناوری اطالعات/مالی 

 وبازرگانی/هنرهای تجسمی

 -مرجانه لشگری  

-مهدی لشگری

-حوامحمدخانی

 حسن لشگری

 مرجانه لشگری
1623-

1621 
   

خیابان امام روبروی پارکینک 

 شهرداری
68883083 68860823 

 فناوری اطالعات/طراحی ودوخت کانون بسیج 6
-مهری ناز تقوی

 مصطفی خانی
 کانون بسیج

1626-

1623 
   68883335 خیابان امام نرسیده به فروغی  

0 
کانون 

 شهیدبهشتی
  68868383 خیابان رزمندگان، )کوزه گری(    1620 کانون شهیدبهشتی  فناوری اطالعات

 فناوری اطالعات کاوش 5

-ملیحه علی اکبری

محمد مهدی بدر 

 آبادی

    1622 ملیحه علی اکبری

-بهمن  88خیابان -میدان امام

جنب عکاسی -روبروی اداره برق

 طلوع

68801331  

 شایستگان 3
فناوری اطالعات/عمران/مالی 

 وبازرگانی/

-بائی علیرضا با

 رحمت اله مهاجر

 مینا بابایی

 علیرضا بابائی
1625-

1620 
       

 نیکان 0

فناوری اطالعات/مالی و 

بازرگانی/عمران/اموراداری/خدمات 

 صنایع دستی )فرش(-آموزشی

عطیه -محمدلطفیان

 کریمی

 محمدلطفیان

 
1623      

شاهرود خیابان حافظ جنوبی کوچه 

 13پالک13

 

68668132 

 
 

     1623 اعظم خداوردی اعظم خداوردی فناوری اطالعات/مالی و بازرگانی یردامادم 2
خیابان فردوسی کوچه هفتم) عظیما( 

 3پالک
68888658  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 سال تأسیس

-خوهران

 برادران

 سیتجن وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

 صنعتگران 3
فناوری اطالعات/برق/خدمات 

 آموزشی

 بهروز -تیمور اکبری

مرضیه -اکبری

 اکبری

    1625 فرشته  اکبری

خ تهران. بلوار عدالت. بعداز خ 

 8الغدیر.قواره 

68633613-

10 
 

 العاتفناوری اط عرشیا 13

-حبیبه غیاث الدین

محمدمهدی 

 بدرابادی

     1620 فرهاد یعقوبی

نبش کوچه -خیابان امارت-بسطام

 اول
68588335  

 مراقبت زیبایی پریسا 11
-فاطمه ظهوری

 نکیسا کرد
     1655 فاطمه ظهوری

-شهریور 2خیابان -خیابان تهران

 82پالک 
88880113 68880113 

 یباییمراقبت ز هنر گلها 18
نسرین ریحانی 

 بزرگ

نسرین ریحانی 

 بزرگ
1608     

جنب بانک -خیابان ساعت گل 

 تجارت
68863811  

 مراقبت زیبایی گل گیس 16
معصومه حسن 

 ملکی

معصومه حسن 

 ملکی
1600     68638586 636پالک -60مفتح -خیابان مفتح  

     1602 نمعصومه کریمیا معصومه کریمیان مراقبت زیبایی کمند 10

شهریور ک شهید  10خیابان 

مصطفائی ک شهید امینی بن بست 

 ناهیدی

68883366  

 مراقبت زیبایی گل سیما 15

محبوبه محمد 

عرب -حسنی

 یارمحمدی

محبوبه محمد 

 حسنی
1603     

بلوار هالل احمر قبل از میدان بسیج 

 0هفت متری اول پالک 
68603050  

13 
گل 

 سیما)شعبه(
 بت زیباییمراق

محبوبه محمد 

الهام -حسنی

 نکیسا کرد-فضلی

محبوبه محمد 

 حسنی
1633     

بهمن. خ شهرداری. روبروی  88خ 

 درب خروجی موزه
68803628  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 سال تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت الیتوضعیت فع

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

     1628 جمیله اصغریان جمیله اصغریان مراقبت زیبایی مهدیس 10
شهریور. کوچه  10خ 

 15.پ2بهزیستی.ک
68801156  

     1623 سهیال مجرمی سهیال مجرمی مراقبت زیبایی تندیس 12
زیرزمین –بهمن  88خیابان 

 میاچ

68800853  

 مراقبت زیبایی سن سون 13

-فاطمه فرج زاده 

هانیه -هدی نوری

 نوری

     1625 فاطمه فرج زاده
بهمن.کوچه شهرداری .  88خ 

 روبرو.ی موزه
68883203 68883203 

      1600 فاطمه متین فاطمه متین طراحی و دوخت دانش 83
خیابان  شهید مدنی کوچه 

 81شهیداکبری کوچه  فنائیان پالک 
68663828  

 طراحی و دوخت شکوه 81
ماهرخ -فاطمه شعار

 شعار
      1603 فاطمه شعار

شهرک البرز بلوار شیخ فضل اهلل 

 03پالک  13نوری کوچه 
68633383  

         1603 منصوره لشگری منصوره لشگری طراحی و دوخت بهاران 88

 دوختطراحی و  بهدوخت 86
-معصومه قاسمی

 محبوبه قاسمی
     1621 معصومه قاسمی

نبش کوچه -ابتدای خیابان تهران

جنب کبابی -165پالک -پنجم

 شمشاد

68865333 68865333 

      1623 افسانه باکوئی افسانه باکوئی طراحی و دوخت گل نرگس 80

خ ساحلی شمالی. بعد از پل آیت اله  

 5. پغفاری. کوچه شهیدبسطامی

 شمالی

68635053  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 سال تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

  68618583 مهدی اباد میدان ولیعصر     1623 هالل احمر مرادیزهرا  طراحی و دوخت هالل احمر 85

       1623 کبری عابدیان کبری عابدیان طراحی و دوخت ریحانه 83
خیابان -شهرک انقالب-شاهرود 

 10پالک -16کوچه -شهریار
68662003  

      1622 مریم بسطامی مریم بسطامی طراحی و دوخت آزاده 80
-شهریور 10ای خیابان ابتد-شاهرود

 جنب فرش و موکت قناد
68803253  

 خانه هنر 82

طراحی و دوخت/صنایع 

غذایی/هنرهای تزئینی/بهداشت 

وایمنی/هنرهای تجسمی/خدمات 

صنایع دستی )دوخت -آموزشی

 سنتی(

     1625 عشرت صدیقی عشرت صدیقی
بهمن روبروی خرقانی 88خیابان 

 1مجتمع سپهر طبقه اول واحد
68803333 68803333 

 ترنم 83
طراحی و دوخت/  هنرهای 

 تجسمی
     1620 بتول عامری ملیحه عامری

شهریور نبش کوچه 10خیابان 

 82کاشانی پالک 
68861325  

 البرز 63

صنایع دستی -طراحی دوخت

-فناوری اطالعات-)بافت ،فرش(

-خدمات تغذیه ای-صنایع غذایی

-بهداشت و ایمنی-هنر تجسمی

 مالی بازرگانی-آموزشیخدمات 

-ملک درخشانیان

 صدیقه صادقی
     1653 نسرین دزیانیان

نبش خ  - 3و  0بین کاج  -خ کاج 

 85پ  -شهید عجمی 
68666632  

         1633 صدیقه صادقی صدیقه صادقی طراحی ودوخت ثناء 61
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر ه /رشته هارشت آموزشگاه

 سال تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

 فاطیما 68
هنرهای تزئینی/صنایع دستی 

 )دوخت سنتی(
 مهدیه عسگری پور

مهدیه عسگری 

 پور
1603    

)تهران( خیابان آیت اهلل مدرس، 

 نرسیده به چهارراه نادر
68866008  

 هنرهای تجسمی ارشدی 66
فهیمه السادات 

 ارشدی

فهیمه السادات 

 ارشدی
1628      

چهار راه -خیابان فردوسی-شاهرود

 ساختمان غدیری-موزه
68882002  

 کمال الملک 60
صنایع دستی -هنرهای تجسمی

 )دوخت سنتی(
     1623 بتول صاحبی بتول صاحبی

شاهرود خیابان شهربانی روبروی 

طبقه  52فروشگاه مخابرات پالک 

 دوم

68803003  

     1628 عصمت نقیبی معصومه هاشمی صنایع غذایی به کام 65

خیابان فردوسی کوچه جدید 

االحداث روبروی شهرداری کوچه 

 5مادر پالک 

68883835  

     1625 ز بهیادیمهنا مهناز بهیادی صنایع غذایی هزارو یکشب 63
جنب 3باالترازبنیادشهید-بلوارآزادی

 166پالک -0کوچه 
68630063  

 مینو مهرگان 60
صنایع دستی -صنایع غذایی

 صنایع دسنی )فرش(-)بافت(
  68880820 31میدان قیام خیابان آفتاب پالک    1623 نعیمه کالنتری نعیمه کالنتری

 غفوریان 62

دستی صنایع -صنایع نساجی

صنایع دستی -)دوخت سنتی( 

 )بافت(

اشرف غفوریان 

 باغبان

اشرف غفوریان 

 باغبان
1603     

کوچه حمام -بهمن 88خیابان 

 35پالک -شیک
68806653  

 هوش برتر 63
-الکترونیک-فناوری اطالعات

 کنترل و ابزار دقیق

-فاطمه سلیمانی

رامین عالقه بند 

 حسینی

     1638 محبوبه سلیمانی

خیابان -خیابان فروغی-شاهرود 

 2پالک - 18/1کوچه -شهید قندی
68801301  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 سال تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
 

دومنظ
وره

 

 فکس ثابت

     1636 فاطمه اسماعیلی فاطمه اسماعیلی عمران-فناوری اطالعات آرسس رایانه 03

-پاساژ ولیعصر-میدان امام-شاهرود

 8طبقه 
68885133  

 مکانیک -تاسیسات  طلوع 01
-محمدحین سوهانی

 فاطمه سوهانی
     1636 فاطمه سوهانی

روبروی -خیابان فردوسی-شاهرود

 1پالک -8کوچه -پستاداره 
68880008  

     1620 فاطمه پهلووری فاطمه پهلووری مراقبت زیبایی آذین 08

-کوچه بهزیستی-مجن-شاهرود

 باالتر از تعاونی تولید
68506610  

     1630 مهری کریمیان مهری کریمیان مراقبت زیبایی گیسو کمند 06

کوچه -شهریور 10خیابان -شاهرود

 3ک پال-بهزیستی
6883366  

     1630 شرکت عتیق کهن  صنایع دستی )بافت ، فرش( عتیق کهن 00

خیابان -خیابان مزار-شاهرو.د

طبقه زیرین تکیه سعادت -شبدری

 یزدیها

68863500  

05 
جهان آرا 

 شرق

صنایع دستی )بافت ، فرش، طال و 

 جواهر سازی(

ام البنین توزنده 

 جانی

ام البنین توزنده 

 جانی
1635     

جنب -شهرک البرز-شاهرود

مجتمع فرهنگی -کتابخانه عمومی

 کمیته امداد امام خمینی

68663566  

03 
فناوران 

 شریف
      1635 احمد شریفی احمد شریفی فناوری اطالعات

باالتر از  -بلوار آزادی -شاهرود 

شرکت  -666پالک  -تقاطع خرقانی 

 طراحان شبکه شریف

  

 رقص سوزن 00

-ایع دستی ) دوختهای سنتی(صن

صنایع -صنایع پوشاک

 پوست،چرم،کاغذ

معصومه علی 

 محمدی

معصومه علی 

 محمدی
1635      

خیابان امام ابتدای خیابان پیشوا 

 جنب آتا برگر
68662381  

      1635 ربابه خدامی ربابه خدامی مراقبت زیبایی نینا 02
-18نبش کوچه -بهمن 88خیابان 

 تمان پزشکان فاتحروبروی ساخ

68860860 
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 سال تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

03 
 رای مند

 

 نیلوفر ایزدی توسنلو یمراقبت زیبای
نیلوفرایزدی 

 توسنلو
1635 

 

  

 

 ابتدای خیابان پیشوا-خیابان امام 
68660603 

 

 

 8البرز 53

 دستی صنایع-دوخت طراحی

-اطالعات فناوری-(،فرش بافت)

-ای تغذیه خدمات-غذایی صنایع

-ایمنی و بهداشت-تجسمی هنر

 بازرگانی مالی-آموزشی خدمات

-دزیانیان نسرین

-رخشانیاند ملک

-صادقی صدیقه

 محمد شاهرودی

 1635 نسرین دزیانیان

 

  

 

 

کانون -میدان سالمت-خیابان چمران

 فرهنگی شهید بهشتی

68862061 

 

 

 صنایع دستی)طال و جواهر سازی( زرآذین 51
 سمانه مزاریان

 
 1635 منصوره منتظریون

 

  

 

 

-خیابا=ن گلزار شهدا-خیابان تهران

 8پالک-گلزارپنجم

68882838 

 

 

 گردشگری-خدمات آموزشی سوی گل 58
 فرنازمشاوره ابربکوه

 

گنجینه اطالعات و 

 ارتباطات
1635 

 
  

 
 

ساختمان -10کوچه-خیابان فردوسی

 1واحد-اجرنما قرمز
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 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان  مهدیشهر

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  مهدیشهر

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها زشگاهآمو
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

    1626 خیرالنسا صمدیان خیرالنسا صمدیان مراقبت وزیبائی مهتاب 1

خیابان -حسینیه اعظم-مهدی شهر

 نگجنب لبنیات پاژ-امام حسین
86313103  

    1620 گل بی بی صاقیان گل بی بی صاقیان مراقبت وزیبائی بیتا 8

کوچه بانک –خیابان امام -هدیشهرم

 روبروی پاساژهادی-تجارت
86381880  

 1626 لیدوش گل هاشم لیدوش گلهاشم مراقبت وزیبائی شقایق 6

 

  

-خ فردوس -مهدیشهرشهرک شهدا

 18پ
66386832  

    1620 فرزانه تبیانیان شهربانو تیرانی طراحی ودوخت باران ترنم 0

مهدیشهربلوارعشایر جنب مدرسه 

 6راه زینب ساختمان ترانی طبقه 
*  

     1623 مینو)زهرا(حافظی مینو)زهرا(حافظی مراقبت و زیبایی الماس)شعبه( 5
-81رسالت -میدان مادر-درجزین 

 518پالک 
3  

      1631 شرکت سوالرکارمهر  هینه سازی مصرف انرژیب سوالرکارمهر 3
جنب شرکت -بلوارکارگر-مهدیشهر

 سنگرکار
66380358  

 فناوری اطالعات فراگستر 0

زینب -معصومه امدادی

مصطفی -ذوالفقاری عرب

 نصرتی

 1638 معصومه امدادی

 
   

باالتر از اداره -خیابان امام -مهدیشهر

 پست
86383210  

    1635 زهرا صفائیان معصومه امدادی صنایع پوشاک ستایش 2

-باالتر از بیمارستان-خیابان امام

 8طبقه-جنب خیابان امیر کبیر

66383301 

 
 

3 

هنر معماری ایران 

 زمین

 

صنایع دستی -عمران

 )چوب،فلز،سفال،چاپ،شیشه،سنگ،چرم(

 

 ابوالفضل دانایی فرد

 

 ابوالفضل دانایی فرد

 
1633   

ان صاحب الزمان)عج(/ روبروی خیاب

 80آموزش و پرورش/ پالک 

 

66383353 
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 دامغان شهرستان آموزشگاه های آزاداطالعات 

 اطالعات  آموزشگاههای آزاد شهرستان دامغان

ف
ردی

 

 سال تاسیس نام موسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیر ف
عال

 

ی
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دو منظوره 

 

 فکس ثابت

  65838332 کوچه اول-جنب اداره اوقاف-پشت شهرداری - --   50 ناهید وکیلی ناهید وکیلی طراحی دوخت فروغ 1

  65805153 6پ  -فرعی سوم  -بلوار شهید شاهچراغی  - -- -  00 سیمین شیرازیان سیمین شیرازیان طراحی دوخت شمس 8

  65855333 5پالک -کوچه پایین ترازنانوایی-منبع آب - - -  23 اقدس امیری اقدس امیری طراحی دوخت یریام 6

 - - -  20 اکرم باستی الهه عاشوری فناوری اطالعات تابش 5
جنب شیرینی سرای قصر -محله نو-دامغان 

 عسل
65803382  

 ایران رایان 3
امورمالی -فناوری اطالعات 

 یبازرگان
 - -   23 شهره گالبی پور شهره گالبی پور

بلوار جنوبی . نرسیده به چهارراه باغ 

 103جنت.پ
65851355  

 هماپرداز 0
امورمالی -فناوری اطالعات 

 وبازرگانی

-محمد رضا باباخانیان

 اکرم حیدرآبادی
- - - -  26 محمد رضا باباخانیان

 هطبقه فوقانی داروخان-ابتدای بلوار پیروزی

 دکتر حیدر نژاد
65808203  

 - -- -  23 سوسن رضایی سوسن رضایی آرایش و پیرایش مهشید 2
-مقابل مشاور امالک بعثت-ابتدای باغ عالمی

 12پالک -خیابان آیت اله نوری-بلوارآزادی
65802130  

 - -- -  23 منصوره مکریمی منصوره مکریمی مراقبت و زیبایی غزال 3
بعداز چهار راه شبکه بهداشت  شهرک بوستان 

 ساختمان خراسانی -
65801600  

 - -- -  21 اعظم فرج زاده اعظم فرج زاده مراقبت و زیبایی/ صنایع دستی گل بانو 13
 18خیابان  -بلوار شمالی خیابان آیت اهلل نوری 

 فروردین
65860133  
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 اطالعات  آموزشگاههای آزاد شهرستان دامغان

ف
ردی

 

 سال تاسیس نام موسس نام مدیر رشته /رشته ها شگاهآموز

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیر فعال 

 

ی
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دو منظوره 

 

 فکس ثابت

 - -- -  03 زهرا ربیعی زهرا ربیعی مراقبت و زیبایی ماهنوش 11
خیابان شهید بهشتی خیابان  -دامغان 

 16د قومی پ زردجویی شمالی کوچه شهی
65836833  

 - -- -  20 سکینه ابراهیمان سکینه ابراهیمیان مراقبت و زیبایی آبنوس 18
جنب درمانگاه قمر -خ زینبیه-خ شهیدبهشتی

 بنی هاشم
65803182  

 - - -  20 معصومه خسروی معصومه خسروی طراحی دوخت سماء 16
 10خیابان گل نیلوفر فرعی  -شهرک گلستان 

 2 پالک
65863825  

 - -- -  20 فاطمه امیرماهانی فاطمه امیرماهانی طراحی دوخت ماهان 10
شمس -خیابان اقبال الهوری-شهرک بوستان 

 3پالک 1فرعی -تبریزی
65863083  

  65860003 2بلوار شمالی.جنب برج کیمیا.پ - -- -  20 فاطمه مزینانی فاطمه مزینانی طراحی دوخت مهر 15

   غیرفعال     1633 سیدعبدالمجیدمرتضوی ندارد کشاورزی ربارپستهپ 13

 کدبانو 10
-صنایع غذایی-هنرهای تجسمی

 خدمات تغذیه ای
     1638 صدیقه غنی ئی صدیقه غنی ئی

خیابان بن بست -خیابان شهید بهشتی

 01پالک -سمت چپ-0درب -فرخنده 
65858802  

     1630 فرشته عبداله زاده فرشته عبداله زاده تغذیه ایخدمات -صنایع غذایی فرشتگان 12
پالک -خیابان ابوریحان-خیابان شاهچراغی

80 
65806086  

  65856363 61پالک -خیابان روحانی-بلوارشمالی     1630 لیالصفری لیال صفری مراقبت زیبایی فرشتگان نیک 13
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 ناطالعات  آموزشگاههای آزاد شهرستان دامغا

ف
ردی

 

 سال تاسیس نام موسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیر فعال 

 

ی
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دو منظوره 

 

 فکس ثابت

     1635 سمانه شیرازی رومنان میترا قادری برمی مراقبت زیبایی کژال 83
کوچه -خیابان یاس شمالی-شهرک گلستان

 1پالک-ب بوش
65886036  

     1633 محمد حسین شاکری محمد حسین شاکری صنایع دستی)طال و جواهر( گوهرتراشان 81
خیابان -محله امام-میدان فرهنگ-دامغان

 شهید امینیان

65801820 
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 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان  گرمسار

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان گرمسار

 سال تأسیس نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه ردیف

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

 رایان افزار 1
فناوری اطالعات مالی 

 بازرگانی.خدمات آموزشی

-عبدالعظیم کالتی

 مهنازگردان
  60882586 ر میدان معلم ضلع جنوبیگرمسا     1606 عبدالعظیم کالتی

 فناوری اطالعات مالی بازرگانی عصردانش 8
مریم مستخدمی.رضا 

 مستخدمی
   1620 مریم مستخدمی

 

 

-گرمسار.خیابان مخابرات )شهید رجایی (

 مجتمع دکترعاشوری
60885656  

 1623 نشیده جبارزادگا شیده جبارزادگان مکانیک.برق.خدمات آموزشی ترسیم سازان 6

 

   60806063 جنب اتکا-بلوار شهید بهشتی-گرمسار  

 1623 سمیرا حسینی سمیرا حسینی مراقبت زیبایی بهار 0

  

  
کوچه شب -خیابان شهید علیزاده -گرمسار

 18پالک -بو
  

  60880330 68گرمسار خ فیاض بخش پ      1601 جمیله محسنی زهرا ایجی مراقبت زیبایی گلریز 5

  60506603 ارادان کوچه دادگستری     1625 طاهره نوروزی طاهره نوروزی مراقبت زیبایی مهدیه 3

   کوچه ششم شرقی-خیابان مبارزان-گرمسار     1633 مهرخ کرد افشار مهرخ کرد افشار طراحی دوخت میخک 0

  60508022 ان خ شهرداریاراد     1623 مرضیه قندالی مرضیه قندالی طراحی دوخت پرنا 2

  60863333 گرمسار خ تختی کوچه شهید رحیم زاده     1620 طاهره مختاری طاهره مختاری صنایع دستی )بافت( زرباف 3

 1620 مرضیه میرآخوری منتهی میرآخوری صنایع غذایی مرجان 13

 

   

نبش کوچه -گرمسار.خیابان شهید منتظری

-5طبقه -زمردمجتمع -شهید علیرضاحیدری

 83واحد
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان گرمسار

 سال تأسیس نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه ردیف

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

 اندیشه نوین 11
امور مالی و -فناوری اطالعات 

 نیبازرگا
     1622 مریم رزم آور مریم رزم آور

بعد از -باالتر از بازار-آرادان . میدان امام

منزل -نبش بازار-خدمات کامپیوتر حسیمی

 8طبقه -میر علمی

60500318  

 1631 وحیده اشتری وحیده اشتری صنایع غذایی گل گندم 18

 

   
جنب بانک -خیابان انقالب اصلی -ایوانکی

 کشاورزی
5203083  

      1631 معصومه پلنگی معصومه پلنگی صنایع دستی)بافت( گل خوار 16
خیابان -خیابان عباسپور-میدان معلم-آرادان

 05پالک -کارگر
60500531  

  60508110 خیابان عباسپور-آرادان     1638 طیبه سلمانی طیبه سلمانی صنایع دستی )بافت( طره 10

   داخل پاساژ مریمی-خیابان شیالت-گرمسار     1638 مریم مهرآئین مینا مهرآئین یمراقبت زیبای مهرآرا 15

 آرون 13
کنترل ابزار -فناوری اطالعات

 دقیق
   کوچه سوم شرقی-سیادت-گرمسار     1636 نفیسه غفارنیا نفیسه غفارنیا

 عمران ایستا سازه 10
کوروش مهدی زاده 

 گاوگانی

کوروش مهدی زاده 

 انیگاوگ
1636     

 8طبقه -مجتمع ابریشم-میدان شهدا-گرمسار

 0واحد-
  

     1630 زهراایجی زهرا ایجی مراقبت زیبایی مریم 12
-خیابان جانبازان غربی-خیابان سپاه-گرمسار

 103پالک 
  

 پویا صنعت 13
-مالی بازرگانی-فناوری اطالعات

 خدمات آموزشی
     1635 محمد شاه حسینی محمد شاه حسینی

میدان -روستای داورآباد-آرادان

ساختمانهای جهاد -چهارصددستگاه

 60ساختمان-کشاورزی
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان گرمسار

 سال تأسیس نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه ردیف

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

ف
عال

غیرفعال 
ی 

ص
مرخ

 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

83 
 نوین صنعت

 

-مالی بازرگانی-فناوری اطالعات

 گردشگری-خدمات آموزشی

 

     1633 معصومه نجار معصومه نجار

میدان -روستای داورآباد-آرادان

ساختمانهای جهاد -چهارصددستگاه

 60ساختمان-کشاورزی

  

 سماء ایوانکی 81

-صنایع خودرو-الکترونیک-برق

 مالی بازرگانی

 

 جمال مفتخری

 
     1633 دانشگاه آزاد ایوانکی

 ایوانکی بلوار آیت اله طالقانی خ دانشگاه

 

60581060 

 
 

 

  



42 
 

 

 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان میامی

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  میامی

ف
ردی

 

 سال تأسیس سنام مؤس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

 دنیای نو 1

-مالی و بازرگانی-فناوری اطالعات

 هنر -هنر تزئینی -صنایع پوشاک

صنایع دستی ) چوب ،  -تجسمی

 دوخت سنتی (-فلز ، سفال 

        1620 عفت کردی عفت کردی

    1603 ربابه شکاری فاطمه شکاری مراقبت و زیبایی ونوس 8

بیست متری اداره راه)خیابان -شهرک امام

 شهید باهنر(
3888636  

       1623 معصومه عرب اسدی سیده کبری باقری فناوری اطالعات یاسین 6

       1631 معصومه عرب اسدی  مراقبت زیبایی یاسین)شعبه ( 0

    1636 تهمینه عباسی تهمینه عباسی فناوری اطالعات-امورمالی بازرگانی چرتکه 5

روبروئی بانک -میدان امام رضا-میامی

 صادرات
68386363  

  68388313 مجتمع تجاری مقدم-خیابان امام رضا3-میامی     1636 فاطمه صادقی فتانه آقایی صنایع دستی )بافت( پازیریک سرحد 3

 ماندگارهنر 0

هنر -صنایع دستی )بافت(

صنایع دستی )دوخت -تجسمی

-صنایع دستی )فرش(-سنتی(

 صنایع چرم ، پوست ،خز

 زینب صائمی
صنایع دستی هنر 

 ماندگار
1630    

جنب صندوق قرض -خیابان امام رضا3-میامی

 الحسنه
  

    1630 ام کلثوم بیات ام کلثوم بیات مراقبت و زیبایی آی پارا 2

خیابان  -روستای نام نیک-کالپوش-میامی

 امام خمینی
68363001  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  میامی

ف
ردی

 

 سال تأسیس نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

    1630 ام کلثوم بیات ام کلثوم بیات مراقبت و زیبایی آی پارا 3

خیابان امام  -روستای نام نیک-کالپوش-میامی

 خمینی
68363001  
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 :9316تقویم اجرایی آزمون های هماهنگ و ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال   -6دول شماره ج

 9316زمون های ادواری الکترونیکی سال جدول برنامه زمانبندی اجرای آ
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 9316سال  )آنالین( جدول برنامه زمانبندی اجرای آزمون های الکترونیکی
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 9316جدول برنامه زمانبندی اجرای آزمون های هماهنگ )کاغذی( سال 
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 9316)کاغذی( سال صنعت ساختمان و تفاهمنامهجدول برنامه زمانبندی اجرای آزمون های 

 

 


