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 بسمه تعالی
 مقدمه

براساس تکالیف مندرج در برنامه چهارم توسعه و در  تحقیقات و فناوري  کاربردي وابسته به وزارت علوم،-با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان، دانشگاه جامع علمی
 .نماید را برگزار می کاربردي -علمیپـودمانی هاي  دورهکاردانی ع مقطدر پذیرش همین انزدش قانون اساسی در آموزش عالی کشور، 44راستاي تحقق اصل 

هاي هاي مختلف کشور، براساس نیازهاي شغلی جامعه، متناسب با برنامهکاربردي با هدف دستیابی به نیروي انسانی ماهر در بخش-علمیپودمانی هاي آموزش
 .گردد  هاي غیرضروري اجرا می از آموزشاجتنابور و وري هر چه بیشتر نظام آموزشی کشتوسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی به منظور بهره

تواند منجر به اخذ ها در کنار هم میهاي مستقل است که در نهایت کسب این مهارت پودمانی، ایجاد فرصت یادگیري مهارتهاي  دورهبه طورکلی ماهیت آموزشی
 .باشد داراي روش، برنامه درسی و ارزشیابی ویژه خود می،هاصت آموزشی با توجه به شرایط و فر دورهلذا این.  گرددمدرك رسمی دانشگاهی

 به 1390  سالماه بهمنکاربردي -علمیهاي پودمانی دورهکاردانی مقطع ضمن آرزوي موفقیت براي یکایک داوطلبان گرامی، شرایط و ضوابط شرکت در پذیرش 
 :گردد می شرح زیر اعالم

  تعاریف-1
 :باشندهایی که در این دفترچه به کار رفته است به شرح زیر میاصطالحهاي مربوط به برخی از تعریف

هاي مـستقل بـه   پودمان هاي شغلی در قالب هاي علمی و یا مهارت که در آن تخصصیی استهااي از آموزش مجموعه: اربرديک-علمیهاي پودمانی     دوره )1-1
 .ر مدرك رسمی کاردانی منجر گرددتواند به صدوشود که در نهایت میفراگیران آموزش داده می

 .کنداي از چند درس وابسته به هم است که به همراه هم مهارتی خاص را تعریف میمجموعه: پودمان آموزشی) 2-1
 .باشددر پایان تحصیل می) فوق دیپلم(بیانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرك اعطایی : مقطع تحصیلی )3-1
متوسـطه نظـام   ) سـیکل اول و دوم (ساله ساله و یا ششساله متوسطه نظام جدید و یا دوره چهار   شود که از دوره سه       شخصی اطالق می   به :التحصیل شاخه نظري    فارغ) 4-1

 .و داراي گواهینامه دیپلم متوسطه باشدالتحصیل شده  فارغ...) انسانی و  هاي ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علومرشته(قدیم 
هاي و یا دورهاي حرفه و  فنیهاي متوسطه نظام جدیدآموزي شاخه کاردانش، دوره شود که در دوره مهارت به شخصی اطالق می: ارتیالتحصیل شـاخه مه فارغ )5-1

 .باشد  اي موفق به اخذ دیپلم شدهحرفه و متوسطه نظام قدیم فنی
چهارساله، شش ساله نظري ( نظام قدیم آموزش متوسطه و) کاردانش و نظرياي، فنی و حرفه(هاي نظام جدید متوسطه  براي فارغ التحصیالن دوره:معدل کل) 6-1

 .باشد موردنظر میمعدل کل درج شده در اصل گواهینامه دیپلم و یا گواهینامه موقت )و هنرستان
تواننـد  شوراي عالی آموزش و پـرورش مـی   32/423باشد براساس بخشنامه شماره نامه پایان تحصیالت دوره متوسطه آنان فاقد معدل می افرادي که گواهی  : تبصره

لذا داوطلبان مذکور الزم است گواهینامه پایان دوره متوسطه بدون معـدل همـراه بـا    . صادره قبلی برابر ضوابط مربوط اقدام نمایند  گواهینامه  نسبت به ترمیم معدل     
 . باشندداشته ) هاگواهینامهگونه  خاص دارندگان این(دار گواهی معدل

 نام شـده  اي پذیرفته و ثبت حرفـه و  هاي فنی هاي آموزش عالی و یا یکی از آموزشکدهها و مؤسسه  شود که در یکـی از دانشگاه        به شخصی اطالق می    :شجودان) 7-1
 .باشد  

   غیردولتی پذیرفته شده باشد و برابـر  آموزش عالی اعم از دولتی یاهاي  هها و موسس قبالً در یکی از دانشگاه   شود که      اطالق می  شخصیبه  : دانشجوي انصرافی ) 8-1
 . باشددادهنام به مؤسسه ذیربط تحویل  همراه سایر مدارك ثبتو فـرم مربوط را پس از تکمیل به نامه مربوط نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام   آیین

، صنعــت، کـشاورزي  :  در چهار گروه آموزشـی اصـلی شـامل   1390ال ماه س بهمن کاربردي-علمیهاي پودمانی     دورهکاردانی  مقطع  پذیرش  :  آموزشی گروه) 9-1
 .پذیرد صورت می)2(خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر، مطابق مندرجات جدول شماره مدیریت و 

رگـروه آموزشی مجـزا تشکیل می کدهاي مندرج در آن از چند هـر گروه آموزشی براساس ماهیت رشته:زیرگروه آموزشیکد ) 10-1  ).2جدول شماره (د شو زـی
 ).3 جدول شماره(دهد  کاربردي را تحت پوشش قرار می-هاي علمیی برگزاري دورهضشود که دستگاه متقا اطالق می ...به سازمان، مؤسسه، وزارتخانه و :ارگان )11-1
ه رفع نیاز آموزشی نیروهاي شاغل و یا آزاد که به صورت هاي آتی خود نسبت بشود که با توجه به اهداف و برنامه به تشکیالتی گفته می   :دستگاه متقاضی  )12-1

 کاربـردي، در مراکز مجري تحـت پوشـش اقـدام بـه پذیــرش      -کسب مجوز از دانشگـاه جامع علمی باشند، با   ن دستگاه در ارتباط می    مستقیم یـا غیرمستقیم با آ    
 ).3جدول شماره (نماید می دانشجـو

کـاربردي رسـیده اسـت و مجـري     -اي که صالحیت آموزشی آن با اخذ مجوز اجراي دوره به تأیید دانشگاه جـامع علمـی   مرکز یا موسسه   :مرکز آموزش ) 13-1 
 ).3 جدول شماره(باشد  کاربردي می-هاي علمی دوره
 .نام را انجام دهدشود که یکایک مراحل مربوط به ثبت  به شخصی اطالق می:داوطلب) 14-1
 . ساکن باشداستان مورد نظرشود که در   به شخصی اطالق می:داوطلب بومی •

تلقی خواهد » کان لم یکن«بایست پس از قبولی، مستندات الزم جهت تأیید محل سکونت خود را ارایه نمایند در غیر این صورت قبولی آنان  کلیه داوطلبان بومی می
 .شد
شغل وي با  و یا رشته انتخابی مشغول به کار بودهشغلی غیر از  و یا در نداشتهاشتغال به کار نام  شود که در زمان ثبت به شخصی اطالق می: آزادداوطلب•

 .  مطابقت نداشته باشد)4(جدول شماره مندرجات 

بط ، اشتغال به کار داشته و داراي تجربه، سابقه کار مرت)4(شود که در رشته انتخابی مورد عالقه خود مطابق جدول شماره به شخصی اطالق می: داوطلب شاغل•
 .باشد

 :تذکرات مهم

توانند از سـهمیه شـاغل مراکـز     تطبیق ندارد، نمی)4( ذکر شده در جدول شماره هاي ها با تعریفبدیهی است داوطلبانی که اشتغال به کار داشته ولی شرایط آن         •
 .گرددتلقی می» یکن کان لم «هانشدن در سهمیه شاغل، قبولی آ لذا در صورت پذیرفته. آموزشی مندرج در این جدول استفاده نمایند

 و 38( ول شـماره ابایست براساس جـد   می»سازمان بازرسی کل کشور«و » بانک انصار استان تهران«هاي مختص شاغلین  رشته محل شاغل متقاضی کد  داوطلبان  •
 .اقدام نمایند) 39
  .باشدسال می ضیان سهمیه شاغل مراکز آموزشی یکحداقل سابقه کار مرتبط براي متقا•
  .باشد این دفترچه الزامی می)6-3(براي داوطلبان شاغل، ارایه مستندات الزم مطابق مندرجات بند •

 مستنداتی که در صورت قبولی نماید با اعالم میآموزش کشور هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان درخواست پذیرش به سازمان سنجش         •
 .گردد  میقبولی فرد» ملغی شدن« خواهد شد، موجبم ارایه نا از جانب داوطلب در هنگام ثبت
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  شرایط پذیرش داوطلبان-2
 :شرایط عمومی) 1-2
 .نداشتن عناد با نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران•

 : مصـادیق عنـاد عبارتند از:توضیح
 . مبـارزه مسلحانه با نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران )1
 .هاي محاربی به گروهک داشتن وابـستگی تشـکیالت )2
 .هاها و یا عضویت در آن گروهکهاي محارب یا هواداري تشکیالتی از آنپرداخت کمک مالی به گروهک  )3
 . تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی)4
 .نداشتن فساد اخالقی•

 .باشد  مصادیق فساد اخالقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا می:توضیح
 :شرایط اختصاصی) 2-2
 .اي و یا کاردانش، دیپلم نظام جدید فنی و حرفهیا دیپلم سه ساله نظام جدید) چهارساله، شش ساله نظري و هنرستان(داشتن دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه •
 ).4(براساس جدول شماره کاربردي -علمیداشتن سایر شرایط اختصاصی اعالم شده توسط هر یک از مراکز آموزش تحت نظارت دانشگاه جامع •
 .هاي انتخابیي از توانایی جسمی الزم متناسب با رشتهرداربرخو•
 . مندرج در این دفترچه)2-3(دارا بودن شرایط مربوط به نظام وظیفه عمومی براي داوطلبان ذکور مطابق بند •

نـام  نامـه پـذیرش و ثبـت   ل وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري و شـیوه      اداره کل امور دانشجویان داخ     15/8/87 مورخ   66863/12/41براساس بخشنامه شماره    •
ها براي این دسته  اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، پذیرش در این دوره8/7/87 مورخ 10881/14دانشجویان تبعه افغانستان و عراق به شماره 

 .باشداز اتباع خارجی ممنوع می

 :تذکرات مهم
 .باشند کاربردي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می-کاربردي تابع قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمی-شدگان در مراکز آموزش علمییرفتهلیه پذ ک)1
هـا و  هـا، آزمایـشگاه   کالسبر شرکت در نامه رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مبنی  توانند به تحصیل بپردازند که موافقت       کارمندان دولت در صورتی می     )2

 . کاربردي محل قبولی، ارایه نمایند-نام به مرکز آموزش علمیهاي دیگر دوران تحصیل را به همراه سایر مدارك ثبتفعالیت
نامـه انـضباطی    آیـین در صـورت تخلـف طبـق    . دولتی تحصیل نماید هاي دولتی و یا غیر هیچ دانشجویی مجاز نیست همزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه     )3

 .دانشجویان با وي رفتار خواهد شد
 .باشد تغییر رشته، انتقال و مرخصی تحصیلی در نخستین پودمان مجاز نمی) 4
  اعالم خواهد شد مالك عمل مراکزآموزشیها، دستورالعمل معاونت سنجش و خدمات آموزشی دانشگاه که متعاقباً نصاب نرسیدن تشکیل کالس در مورد به حد) 5
 .باشد می
هاي کاربردي اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی، قرارداد پاره وقت، مشاوره و یا سایر موارد مشابه مجاز نیستند کدرشته محل-علمی کارکنان مراکز آموزش )6

تلقی » کان لم یکن«زشی قبول گردند، قبولی آنانکنند انتخاب نمایند و چنانچه این موضوع رعایت نگردد و در آن مرکز آمو  مرکز آموزشی را که در آن خدمت می       
  .هاي دیگر گردندتوانند متقاضی تحصیل در آن کدرشته محل یا کدرشته محلخواهد شد و به هیچ وجه نمی

ردي از طریق سایت دانشگاه به کارب-هاي مصوب دانشگاه جامع علمیها و سرفصل دروس رشته  ها، مقررات و ضوابط آموزشی، برنامه     ها، بخشنامه نامهاخبار، آیین  )7
 .باشد قابل مشاهده میwww.uast.ac.irآدرس 

 :مقررات وظیفه عمومی) 3-2
 : باشندها یکی از مدارك زیر را داراسازمان وظیفه عمومی نیروي انتظامی، داوطلبان مرد الزم است جهت پذیرش در این دورهبراساس اعالم رسمی 

 . کارت پایان خدمت)1
 . کارت معافیت دایم کفالت یا پزشکی دایم و یا فرم کامپیوتري زمان صلح)2
 .حکم کارگزینی و گواهی اشتغال به کار براي شاغلین نیروهاي مسلح که گذراندن دوره نظام وظیفه براي آنان ضرورت ندارد) 3

 .نام درج نمایند مشخص نموده و آن را در تقاضانامه ثبت3 تا 1فاً با یکی از اعداد داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را صر* 
  سهمیه ایثارگران-3
 : شوند سهمیهاستفاده از این   متقاضیزیر،  »ب« تا » الف«  در بندهاي   شرایط خود اساس بر توانند  می شاهد و ایثارگر سهمیه متقاضی  از داوطلبان  یک هر
 و ها به دانشگاه   بسیجی داوطلب هادگران جو رزمندگان ورود  براي تسهیالت ایجاد قانون اجرایی نامه آیین در مذکور ماده چهارگانه هاي تبصره و 1 ماده اساس بر که نیرزمندگا ) الف

 حـضور    باطـل   علیه  نبرد حق هاي جبهه   عملیاتی  در مناطق لبانهداوط   یا متناوب   متوالی  ماه) 6 (  شش  حداقل 31/6/1367   لغایت 31/6/1359   از تاریخ    عالی   آموزش  مؤسسات
نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام ) سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي(ضمن مراجعه به ارگان ذیربط        است  اند، الزم   داشته

 .و یا وزارت جهاد کشاورزي مورد تایید نهایی قرار گیرد) نیروي مقاومت بسیج(نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران  مان ثبتنمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از ز
تفاده از سهمیه الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص اسو یا وزارت جهاد کشاورزي  داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی :تذکرمهم

 .نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند نام در محلی که در تقاضانامه ثبت  رقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت12رزمندگان، نسبت به دریافت کد رهگیري 
 .شود  می  تعیین  دفاع  عالی  شوراي  مصوبات اساس  بر  عملیاتی مناطق :1  تبصره

   نظامی هاي ها و ارگان ها، سازمان  وزارتخانه  پرسنل  خدمتی هاي موریتأ و م  تعهدات  و همچنین  وظیفه  و پاسداران  سربازان   در جبهه    حضور یا خدمت     مدت :2  صرهتب
 .ودش  نمی  تلقی ، حضور داوطلبانه  عالی  آموزش سساتؤها و م  دانشگاه  دانشجویان  ماهه6   و نیز طرح جبهه در

 .شوند هاي مقاومت بسیج، مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی  بسیجیان فعال و عادي پایگاه:3تبصره 
  . باشند مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی) باشند داوطلبانی که پدر و یا مادر آنان فقط داراي مدت حضور در جبهه می( فرزندان و همسران رزمندگان :4تبصره 

و باالتر و % 70 و جانبازان  و اسرا  شهدا، مفقودین  همسرانو   فرزندان و همچنین   آنان  و همسران  و فرزندان  آزادگانو باالتر،% 50 فرزند و همسر جانبازان ، %69 تا 25  بازانجان ) ب
 . کنند اقدامزیر  در بند   ضوابط مندرج اساس  باید بر مربوط از سهمیه استفاده  براي ) خواهر، برادر، پدر و مادر شهید( خانواده شهدا

 رقمی 12 با درج کد ملی و کد ایثارگري و اطالعات الزم در لینک مربوط کد www.isaar.ir:  ضمن مراجعه به سایت اینترنتی ایثار به نشانیبایست  میاین قبیل داوطلبان  -
پس از آن ضمن مراجعه مجدد به سایت ایثار، در قـسمت  . نام اینترنتی درج نمایند فرم تقاضانامه ثبت) اطالعات فردي( قسمت اول 12را در بند رهگیري دریافت دارند و آن    

تماس حاصل ) نه تأیید سهمیهساما(هاي مندرج در سایت ایثار  پیگیري سهمیه از وضعیت تأیید و یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن
 .نمایند

http://www.uast.ac.ir
http://www.isaar.ir
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، کد رهگیري پذیرشبایست براي هر  لذا داوطلبان می. و هر سال متفاوت استپذیرش کننده از سهمیه شاهد و رزمندگان براي هر  هاي استفاده  رقمی ارگان12 کد رهگیري :تبصره
 . جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند

 تقاضانامه 12و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کد رهگیري دریافتی از سایت ایثار در بند    % 25زي حداقل    جانبازان با درصد جانبا    :تذکرمهم
ص استفاده از مدت حضور در مراجعه و با ارایه کارت جانبازي و یا آزادگی، فرم مخصو) سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي(نام اینترنتی، به ارگان ذیربط  ثبت

 اورزي مـورد تاییـد نهـایی    و یا وزارت جهاد کش) نیروي مقاومت بسیج(نام، توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران  جبهه را تکمیل نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت           
 رقمی رهگیري از سپاه 12ضمناً این قبیل داوطلبان نیازي به دریافت کد . اسارت اضافه گرددد و در گزینش نهایی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و یا مدت قرار گیر

 .پاسداران را ندارند
 . داوطلبان استفاده کننده از سهمیه شاهد و رزمندگان، در صورت عدم تأیید سهمیه به واحدهاي تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند:1تبصره 
نام کرده و یا نکرده  اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت بار پذیرفته شده  با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک  که  از داوطلبانی  دسته آن :2تبصره 

 . نخواهند داشتد از سهمیه مذکور را باشند، حق استفاده مجد
 کاربردي -علمیهاي پودمانی  دوره کاردانی مقطعآموزشی نامه  برخی از مفاد آیین -4
 کاربردي را طبق برنامه مصوب و براساس آیین نامه آموزشی و در مدت مجاز و با -هاي پودمانی علمی هاي مقطع کاردانی دوره  چنانچه دانشجو همه پودمان)1-4

آموخته آن دوره شناخته شده و موفق به دریافت مدرك   دانش» کاربردي- پودمانی علمیهاي آزمون جامع مقطع کاردانی دوره«موفقیت بگذراند، پس از توفیق در
   .گردد و امکان ادامه تحصیل و کسب تخصص و مهارت در مقاطع باالتر را خواهد داشت  کاربردي در دوره ذیربط می-کاردانی علمی

 .باشدیدر نخستین پودمان مجاز نمی تحصیلی  مرخصتغییر رشته، انتقال و )2-4
کاربردي فقط در شرایط خاص و -ها به جز پودمان اول، با موافقت مراکز آموزشی مبدا و مقصد و تأیید دانشگاه جامع علمیتغییر محل تحصیل در سایر پودمان )3-4

 . باشدپذیر میطبق ضوابط امکان
 .باشدذیر میپتغییر رشته بعد از پودمان اول فقط براي یک بار با رعایت ضوابط امکان )4-4
 بوده و از یآموزشدوره کاربردي به روش پودمانی فراهم نمودن زمینه شرکت داوطلبان با هر نوع دیپلم در این -هاي علمیهر چند هدف از اجراي آموزش )5-4

در  ،وجود دارد )2( مندرج در جدول شماره هاي تحصیلی و نوع دیپلماین لحاظ محدودیت خاصی وجود ندارد، لیکن با توجه به ارتباط ساختاري که فیمابین رشته
نیاز شرکت بایست پس از قبولی، طبق ضوابط آموزشی در پودمان پیشهاي پودمانی در رشته غیر مرتبط با دیپلم خود قبول گردد، می صورتی که داوطلب در دوره

 .هاي علمی و عملی خود را مدنظر داشته باشندالقه، استعداد و همچنین تواناییعه؛ گردد داوطلبان در انتخاب رشتلذا تأکید می. کرده و آن را با موفقیت بگذراند
 گزینش دانشجوروش  -5

 و) 2( جـدول شـماره   مطابق بـا  و نوع دیپلم معدل کل مندرج در گواهینامه اصل یا موقت دیپلم براساس تحصیلی هايرشته محلگزینش دانشجو در هر یک از کد    
 صـورت   و مصوبات مربوطکاربردي- براساس ضوابط دانشگاه جامع علمیهاي عمومی داوطلبانو با توجه به صالحیت      بومی بودن   و رگرایثاهاي آزاد، شاغل،    سهمیه
 .باشد  مینام به مرکز آموزشی ضروريدر زمان ثبتمربوط بدیهی است براي هر یک از موارد فوق ارایه مستندات . گیرد می

 :خواهد شدمتمرکز به شرح زیر انجام   رکز و نیمهگزینش دانشجو به یکی از دو روش متم
 :روش متمرکز) الف 
هـاي  هـا و ظرفیـت   هاي انتخـابی آن  اولویته به اطالعات آموزشی داوطلبان، ، با توجپذیرد به روش متمرکز صورت میها  پذیرش در آنهایی که    محل  کـدرشته در

اعـالم   www.sanjesh.org  ایی استخراج و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرسشدگان نه اختصاص داده شده به هر سهمیه، فهرست پذیرفته    
 .گردد می
 :متمرکزروش نیمه) ب 
شـدگــان چنــد برابـر     متمرکز از بین معرفیههایی که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه یا آزمون عملی دارند، گزینش نهایی داوطلبان به صورت نیم      محل   کدرشته در

هـاي مـذکور الزم اسـت    شدگان کدرشته محـل   لذا معرفی.گیرد آنان انجام می هاي عمومیظرفیت و پس از انجام مصاحبه و یا آزمون عملی و با توجه به صالحیت  
شود، براي انجام  منتشر میwww.sanjesh.org وزش کشور به آدرساز طریق سایت سازمان سنجش آم   براساس برنامه زمانی که به همراه فهرست اسامی آنان          

 بـدیهی اسـت گـزینش نهـایی براسـاس نتیجـه مـصاحبه و یـا نمـره آزمـون عملـی           .  مراجعـه نماینـد  )40(جدول شـماره  هاي اعالم شده در مراحل فوق به نشانی  
 .  انجام خواهد شد

 . است مشخص شده•با عالمت )39 تا 5(متمرکز در جداول شماره هاي نیمه محل ته کدرش: تذکر
 :نام ثبت-6
 :نام اینترنتی  داوطلب و مراحل ثبت تکالیف) 1-6

 :د ده  مقرر انجام  و در مهلت  موقع  زیر را به  اقدامات  باید یکایک این دوره در  پذیرش   متقاضی داوطلب) الف
هـاي              دورهکـاردانی   مقطـع  پـذیرش  در راهنمـاي شـرکت    ادارات پست، براي تهیه کارت اعتباري و دفترچـه یا اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور    مراجعه به سایت   )1

 .1390 ماه سال بهمن کاربردي-علمیپودمانی 
 .نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر  ثبت)2
   :این دوره  در پذیرش   براي نام ثبت )ب

 : به عمل آورندمراجعه به دفاتر پستی به شرح زیر، اقدامات الزم رایا داوطلبان الزم است به یکی از دو روش پرداخت اینترنتی و 
 ):پرداخت اینترنتی( روش اول -1
 www.sanjesh.org:  مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی)1-1
 .ام از طریق سایت سازمانن  دریافت دفترچه راهنماي ثبت)2-1
هاي عضو شبکه بانکی شـتاب کـه پرداخـت     شود، داوطلبان الزم است به وسیله کارت نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می  با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت      )3-1

 نـام   نام در این دوره، نسبت بـه ثبـت   ریال به عنوان وجه ثبت) هشتاد و پنج هزار( 000/85باشد، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ           الکترونیکی آنها فعال می   
 .اقدام نمایند

 .نام  آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت)4-1
 ):مراجعه به دفاتر پستی( روش دوم -2
 .يو کارت اعتبار)  دفترچههمین ( مراجعه به دفاتر پستی براي تهیه دفترچه راهنماي پذیرش در این دوره )1-2
 .نام و دفترچه راهنماي پذیرش در این دوره ریال بابت دریافت یک کارت اعتباري ثبت )هشتاد و پنج هزار (000/85  پرداخت مبلغ)2-2

نام نیز توسط دفتر پستی از داوطلب  کارت اعتباري ثبت ریال بابت توزیع) دوهزار و پانصد (500/2مبلغ ریال بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و  )پنج هزار( 000/5  مبلغ :تبصره
 .گردد دریافت می

:   داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی،پذیرشپس از مطالعه دفترچه راهنماي پذیرش در این دوره  و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط 
www.sanjesh.orgو 1390سال ماه  بهمنکاربردي  علمی ـ پودمانی هاي دوره کاردانی مقطعالزم به توضیح است که دفترچه راهنماي پذیرش . م اقدام نمایدنا   نسبت به ثبت 

 .آمده استآموزش کشور نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش  نام و اقدامات الزم براي انجام ثبت همچنین نحوة ورود به سایت براي ثبت

http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
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 :نامبتتاریخ ث) 2-6
شنبه  سه روزآغاز و در  20/10/90شنبه مورخ  سه کاربردي از روز-دانشگاه جامع علمی 1390 ماه سال  بهمن پودمانی هايدوره کاردانی مقطعنام جهت شرکت در ثبت
 .پذیردپایان می  27/10/90
 :ناممدارك الزم براي ثبت) 3-6

 . بورکارت اعتباري حاوي اطالعات نام کاربري و رمز ع •
 .نام به مراکز آموزشی ذیربط ارایه نمایندبایست اصل مدارك زیر را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولی در زمان ثبتکلیه داوطلبان می

 مندرج در ایـن  1 ارهفرم شم (نمایندفرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل براي داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیه شاغـل در رشتـه متناسـب استفاده می            • 
  .)دفترچه

 .آخرین فیش حقوقی براي متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل •

 .گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه و یا مدرك معتبر دیپلم• 

 .باشدها فاقد معدل می ن پایان تحصیالت دوره متوسطه آگواهینامه دار جهت افرادي که گواهی معدل •

  ). مندرج در این دفترچه2فرم شماره(است براي آنان صادر نشده گواهینامه پایان تحصیالت که تاکنون التحصیالنیفارغجهت  معدل فرم تأییدیه •

 دریافت و واهی مربوط درخصوص وضعیت خود راباشند الزم است گآن دسته از داوطلبانی که نابینا یا کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا و یا معلول جسمی حرکتی می •
 .  خود نگهدارندنزد

 : تذکرات مهم
 .مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود)  1
 .  مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب است)2
 .یل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیردباشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکم مندرجات فرم تقاضانامه پس از تأیید نهایی قابل تغییر نمی) 3
نام، ثبت(اي از پذیرش  هر مرحلهباشد، در  هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نمی)4

 .گردد تلقی می» یکنکان لم «، قبولی نامبرده ...)پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و 
 .از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد) اینترنتی(نام الکترونیکی بایست پس از پایان ثبت می داوطلب)5

 هاي پودمانی   در مقطع کاردانی دورهگانهچهار موزشیهاي آ راهنماي انتخاب رشته تحصیلی براي گروه-7
  آمده اسـت، منحـصراً  ) 4و 2(و با توجه به شرایط اختصاصی هر یک از مراکز آموزشی که درجداول شمـاره هاي تحصیلی  ي خود به رشتههر داوطلب براساس میزان عالقمند    

 .صنعت، کشاورزي، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شرکت نماید: تواند در یکی از چهارگروه آموزشی اصلی شاملمی
شاغل   تعریف)4(در جدول شماره . نمایدپذیرش را مشخص میمرتبط مورد هاي هاي تحصیلی و دیپلم رشتهعناوین  گروه و کد زیرگروه آموزشی،       )2(ماره  مندرجات جدول ش  

محل و عنوان رشته، ظرفیـت   این دفترچه معرف کدرشته )39 تا 5(مندرجات جداول شماره . و شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی درج شده است     
 . باشدهاي آموزشی چهارگانه براساس استان، شهر و مرکز آموزشی میهاي گروهپذیرش اعم از آزاد و شاغل و نیز جنس پذیرش هریک از کدرشته محل

  تا 24(  هاي گروه آموزشی کشاورزي، جداول شمارهته محلمربوط به کدرش )23 تا 19 (هاي گروه آموزشی صنعت، جداول شماره  مربوط به کدرشته محل)18 تا 5(جداول شماره 
 .باشدمی  هنر هاي گروه آموزشـی فرهنگ و مربوط به کدرشته محل )37  تا32 (هاي گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی و جداول شماره  مربوط به کدرشته محل) 31

 : تذکرات مهم
 :ست در انتخاب رشته به نکات زیر توجه نمایند الزم ا،کلیه داوطلبان اعم از شاغل و آزاد

l   مربوط به مرکـز آمـوزش آن   )4(شود قبل از درج کدرشته محل مورد عالقه در داخل تقاضانامه، به شرایط اختصاصی مندرج در جدول شماره به کلیه داوطلبان توصیه می 
 .کدرشته محل توجه نمایند

l باشد برحسب عالقه آنان میترتیب اولویت انتخاب کدرشته محل داوطلبان. 
l    آموزشی مطابق جدول شماره  گروه در یک صرفاًهاي تحصیلی موجود، از بین کلیه رشته) در صورت وجود(کدرشته محل  ) 30(مجاز به انتخاب حداکثر سی      داوطلب آزاد
 .دهاي داوطلب حذف خواهد شدر صورت انتخاب از چند گروه آموزشی، تمامی انتخاب. باشد می)2(
l       دگـان سایر دیپلم. باشـد می )2(هاي مندرج در جدول شماره      اولویت پذیرش در هر رشته با دیپلم ه انتخاب این رشتهلیکـن دارـن بدیهی اسـت  . باشندها میها نیـز مجـاز ـب

 .باشد می)2(درج شده در جدول شماره هاي ها پس از دیپلماولویت پذیرش آن
l   آموزشـی مطـابق   زیرگـروه  در یـک  صرفاًهاي تحصیلی موجود، از بین کلیه رشته) در صورت وجود(کدرشته محل ) 30(ه انتخاب حداکثر سی تنها مجاز بداوطلب شاغل 

 .هاي داوطلب حذف خواهد شددر صورت انتخاب از چند زیرگروه آموزشی، تمامی انتخاب. اشدب می )2(جدول شماره 
l        توجـه نماینـد و   )4(شود هنگام انتخاب رشته از مراکز آموزشی، به تعریف شاغل آن مرکز مندرج در جدول شماره  شاغل توصیه می  به داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه 

 .چنانچه از نظر مرکز آموزشی ذیربط شاغل باشند، اقدام به انتخاب آن کدرشته محل نمایند
l      در سـایر مراکـز   صورت وجـود رشـته مـرتبط    باشد، در می 98 الی 10 یکی از کدهاي )4(ول شماره ها براساس تعاریف مندرج در جد    داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن

گـردد کـه در    شاغل بـه فـردي اطـالق مـی    :99تعریف شاغل کد اشتغال  براساس   .توانند از آن مرکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند        یم ،99آموزشی با کد اشتغال     
 .سال سابقه کار مرتبط داشته و مشغول به کار باشد  منطبق با رشته انتخابی حداقل یکاز دولتی یا غیردولتی در حرفه اعم ها  و شرکتهاي اجرایی دستگاه
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 : انتخاب رشته برايمثال
l   مراجعـه بـه کدرشـته   سـپس بـا   . نمایـد انتخاب میرا  601زیرگروه آموزشی کد، )2(پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره  داوطلب شاغل  :به عنوان مثال   

که داراي ظرفیت پذیرش شاغل و براساس ) در صورت وجود(کدرشته محل ) 30(آمده است، حداکثر سی ) 5(هاي مربوط به این زیرگروه آموزشی که در جدول شماره    محل
انتخاب رشته . نمایدش، براساس عالقه و به ترتیب اولویت انتخاب میباشد و نیز با توجه به جنس پذیر مرتبط با زمینه شغلی ایشان می)4( مندرج در جدول شماره    هاي  ریفتع

 .باشداز دیگر جداول براي این داوطلب غیرمجاز می
l   18تـا   5(هاي این گروه آموزشی که در جـداول شـماره   تواند از کدرشته محل، می)2( پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره  داوطلب آزاد : به عنوان مثال(  

باشند با توجه به جنس پذیرش و براساس عالقـه و بـه ترتیـب اولویـت     که داراي ظرفیت پذیرش آزاد می) در صورت وجود(کدرشته محل را    ) 30(آمده است، حداکثر سی     
 . باشدهاي آموزشی براي این داوطلب غیرمجاز میانتخاب رشته از دیگر گروه. انتخاب نماید

 : تذکرات بسیار مهم
ورود اشتباه معدل کل یا عدم آگاهی داوطلب از معدل کـل صـحیح   :  اعالم شده از سوي داوطلب به هر دلیل از جمله  مغایرت در معدل کل دیپلم    هرگونه  ولیت  مسئ) 1

 متوسطه متوجه خود وي بـوده و  یا معدل کل مندرج در گواهینامه پایان تحصیالت) اي، کاردانش و نظريفنی و حرفه(دیپلم سه ساله براي داوطلبان نظام جدید متوسطه    
 .گرددتلقی می» کان لم یکن«در صورت پذیرفته شدن قبولی فرد 

یر این صورت قبولی وي  غدر.  خود را به مرکز آموزش ذیربط ارایه نمایدگواهینامه پایان تحصیالت متوسطه یا گواهی معتبردیپلمنام بایست در زمان ثبت   داوطلب می  )2
 .گرددتلقی می» کان لم یکن«
   » کـان لـم یکـن   «در غیر این صـورت قبـولی وي   . باشد آموزشی مربوط به خود میزیرگروههاي مرتبط با زمینه شغلی از      داوطلب شاغل صرفاً مجاز به انتخاب رشته       )3

 . گرددتلقی می

سهمیه انتخابی، قبولی  در صورت مغایرت. نام دقیقاً مشخص نمایند ثبتبایست نوع سهمیه خود را در تقاضانامهمتقاضیان استفاده از سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر می) 4
 .گرددتلقی می» کان لم یکن«آنان 

  پودمانیهايدورهکاردانی مقطع شهریه  -8
 : باشد یمه شرح زیر هاي پودمانی ب  کاربردي مبناي محاسبه شهریه و نحوه پرداخت آن در مقطع کاردانی دوره-برابر مصوبه هیئت امناي دانشگاه جامع علمی

   
 1390ماه سال   بهمنانه براي دانشجویان ورودي  آموزشی چهارگهاي  گروهپودمانیهاي  دورهمقطع کاردانی شهریه ): 1(جدول شماره 

 شهریه متغیر

 گروه  دروس پایه، اصلی و تخصصی دروس عمومی
 آموزشی

شهریه ثابت براي 
یک پودمان در 

 طول دوره
 )ریال (

  واحد
 نظري 

 )ریال(

 واحد 
 عملی 

 )ریال(

 واحد 
نظري 

 )ریال(

 واحد
آزمایشگاهی 

 )ریال(

 واحد 
 کارگاهی و پروژه

 )ریال (

 واحد 
 کارآموزي و کارورزي 

 )ریال(

 974/310 511/269 780/248 573/129 712/164 657/100 638/227/2 صنعت
 474/233 637/201 799/169 778/98 712/164 657/100 520/724/1 کشاورزي
 593/224 175/204 758/183 020/95 712/164 657/100 464/756/1 اجتماعی مدیریت و خدمات

 780/248 317/207 585/186 659/103 712/164 657/100 522/913/1 فرهنگ و هنر

 .باشد می)1(از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول شماره % 15حق نظارت دانشگاه  •

 اعالم شده براي طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط هیئت امناي دانشگاه اعالم و براي همه شهریه ثابت •
 .شوددانشجویان این دوره اجرا می

شود و درصورتی که زمان ها باشد بازگردانده نمی کالس هفته از شروع2ها بعد از شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آن •
 .شودانصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد فقط شهریه متغیر آن پودمان قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمی

 .هاي باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل مجاز نیست دریافت وجه بابت پودمان:تبصره

 : مهماتتذکر 

باقیمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به % 15 به حساب مرکز و )1(هر دانشجو مطابق مندرجات جدول شماره ) ثابت و متغیر (از کل مبلغ شهریه% 85 •
 .گرددساب غیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز میح

 . به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته شده واریز گردد2178699003006ت به حساب سیبا شماره بایسمبلغ حق نظارت می •

هاي تحصیلی  براساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، پرداخت وام شهریه به منظور کمک و تأمین بخشی از هزینه •
 .باشد پذیر می  طریق مراکز آموزشی مربوط امکاندانشجویان از
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  پودمانیکاردانیمقطع  پذیرشمرتبط مورد هاي هاي تحصیلی و دیپلمرشتهعناوین موزشی، آ گروه، کد زیرگروه: )2(جدول شماره 
 کد زیرگروه گروه آموزشی

  مرتبط موردهايدیپلم  تحصیلیهاي عناوین رشته آموزشی
 پذیرش

601 
    برق ـ الکترونیک و ابزار دقیق؛ بـرق ـ قـدرت گـرایش تولیـد؛      ؛ (ICT)باطات و فناوري اطالعات ارت
 - تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکی؛  قدرت گرایش توزیع- برق؛ گرایش پست و انتقال   قدرت -برق

  ؛ تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عمل؛ تکنولوژي کنترلآزمایشگاه تشخیص پزشکی

602 

تعمیر و نگـهداري خـودرو؛ تعمیـرات   ؛برداري پاالیش گاز بهره؛ریزي و کنترل تولید و لجستیک خودرو     برنامه
 ؛آالتها گرایش تجهیزات و ماشین فناوري بنادر و لنگرگاه؛ خدمات پس از فروش خودرومکانیکی؛ جوشکاري؛

 - مکانیـک ؛کشی صنعتینقشه ؛نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیزار؛ فا   ماشین ؛کنترل کیفیت قطعات مکانیکی   
  ــ    تاسیـسات حرارتـی نیروگـاه گـرایش گـاز؛ مکانیـک      - گرایش بخار؛ مکانیـک    ها  تأسیسات حرارتی نیروگاه  

 هاي راهسازي ماشین 
 بافت و تولید فرش ماشینی 603

604 
سـازي   قالـب  ؛گیـري سـازي و قالـب  گري گرایش مدلریخته؛ گري گرایش ذوب   ریخته ؛آزمون فلزات 

سازي گرایش  ؛ قالبهاي پالستیکسازي گرایش ساخت قالب  قالب؛دایکاستهاي  ساخت قالبگرایش 
 هاي فلزيقالبساخت 

 کیع الستیصناصنایع پالستیک؛  605
 کنترل کیفیت در صنعت سیمان؛ کیامع سرید صنایخط تول؛ آزمایشگاه صنایع سرامیک 606
  PPL خلبانی - هوانورديتعمیر و نگهداري هواپیما؛ ؛ ایمنی زمینی فرودگاهی؛اویونیک 607

608 
 عمران آب و فاضـالب  ؛خانه آبعمران آب و فاضالب گرایش شبکه و تصفیه  ؛   سازي  سازي؛ راه   تونل

هاي  هاي زیر زمینی؛ عمران ساختمانگرایش آب عمران آبشناسی ؛خانه فاضالبتصفیهگرایش شبکه و 
 سدهاي آبی گرایش ساختمان؛ عمران سد و شبکه گرایش  آبی گرایش ژئوتکنیک؛ عمران ساختمان

 فناوري اطالعات و ؛تفناوري اطالعات و ارتباطا افزار کامپیوتر؛ سخت ؛تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 609
 افـزار کامپیوتر نرم ؛ شهردارياي درارتباطات گرایش خدمات رایانه

 معماري 610
 تولید مبلمان 611

سـازي   سازي گرایش زنجیرسازي؛ طـال و جـواهر       گري؛ طال و جواهر     سازي گرایش ریخته    طال و جواهر   612
 گرایش ساخت زیورآالت با دست

 ریاضی فیزیک
ايفنی و حرفه  
 کاردانش

 هنرستان نظام قدیم
  

 تولید کفش؛ صنایع چرم و پوست؛ نساجی گرایش ریسندگی 613

 ریاضی فیزیک
تجربیعلوم   
  کاردانش-ايفنی و حرفه

  هنرستان نظام قدیم

صنـعـت
 

614 
شـیمی آزمایـشگاهی گـرایش آرایـشی      تکنولوژي آردسازي؛ تکنولوژي صنایع کمپوت و کنسروسازي؛       

تولید  ـ صنایع غذاییشیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی؛ بهداشتی ؛ شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتی؛ 
 روغن خوراکی؛ صنعت شیرینی سـازي؛      ـ صنایع غذایی  ؛ولید نان  ت ـ  صنایع غذایی  ؛و فرآوري خشکبار  
  گزسازي؛ صنایع قندـ سازيصنعت شیرینی

 کشی و بهسازي خاك ؛ زه؛ مرتع)آگروفارستري( انتقال آب؛ جنگلداري جامع  701

 تکثیـر و  ؛تکثیر و پرورش آبزیان زینتـی ؛ رش آبزیان گرایش آب شیرین تکثیر و پرو؛بهداشت آبزیان  702
 ؛ مراقبت از ذخایر و منابع آبزیانبرداري پرورش آبزیان گرایش میگو؛ صید و بهره

پـرورش گوسـفند و بـز؛     پرورش طیور؛ پرورش گاو؛      ؛بهداشت محصوالت دامی؛ بهداشتیار دامپزشکی     703
 یعلوم آزمایشگاهی دامپزشک؛ نیهاي لب شیر و فرآورده تکنولوژي

704 
تولید غالت گرایش  پزشکی؛تکنولوژي گیاهتکنولوژي تولید و فرآوري پسته؛     ؛تکنولوژي تولیدات زراعی  

برداري گیاهـان دارویـی و معطـر؛ گـل و           تولید و بهـره  تولید مرکبات؛   هاي خوراکی؛   تولید قارچ برنج؛  
 هاي سردسیري ؛ میوهگیاهـان زینتـی

کشاورزي
 

هاي کشاورزي؛ مکانیزاسیون     هاي زراعی و باغی؛ مکانیسین ماشین       تکنولوژي کاربرد و نگهداري ماشین     705
  طیور و آبزیان،هاي فرآوري خوراك دام ؛ تکنولوژي کاربرد و نگهداري ماشینکشاورزي

 علوم تجربی
 ايفنی و حرفه
 کاردانش

 هنرستان نظام قدیم

801 
؛ تبلیغـات و بازاریـابی  امور نمایـشگاهی؛    ؛ امور زائرین  ؛امور حج و زیارت   ؛  اصالح و تربیت؛ امور تعاون    

 تربیت مربـی  ؛ تربیت مربی قرآن کریمتربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان؛ ؛کریم تربیت مبلغ قرآن 
 مترجمی ؛راهنماي آموزشی؛  خدمات گمرکی؛ خدمات پستی؛ تکنولوژي آموزشی؛مراکز پیش از دبستان

  مروج سیاسی ؛ت بندري مدیریت خدمامدیریت خانواده؛ ؛اسناد و مدارك

 حسابداري ؛حسابداري گرایش دولتی؛  حسابداري گرایش خدمات عمومیحسابداري گرایش حسابرسی؛ 802
  لجستیک گرایش زنجیره تامین؛ ؛ حسابداري گرایش مالیاتی؛ حسابداري گرایش مالی؛گرایش صنعتی

 خدمات ؛ حقوق گرایش شوراي حل اختالف؛حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی؛ رشاد و معاضدت قضاییا 803
 نگارش حقوقی؛  ضابطین قضایی؛ دستیار قضایی؛قضایی

804 
 خدمات مالی در واحدهاي ؛وري در واحدهاي صنفی بازاریابی؛ بهره؛ایمنی و بهداشت در واحدهاي صنفی

 سرپرستی ؛هاي صنفی سـرپـرستی تشکل؛ خدمات مشاوره ملکی؛ف خدمات مشاوره حقوقی صنو؛صنفی
  مدیریت کسب و کار ؛هاي تجاري سرپرستی مجتمع؛شبکه توزیع کـاال و خدمـات

  تربیت مربی کشتی؛ مربیگري سوارکاري؛ مربیگري فوتبال ؛تربیت مربی تکواندو 805

گـرایش ایمنـی و   نـشانی و خـدمات ایمنـی    اطفاي حریق؛ آتش گرایش آتش نشانی و خدمات ایمنی       806
 سوانحو امداد نجات؛ گرایش نشانی و خدمات ایمنی  هاي بلند؛ آتش ساختمانحفاظت 

اطالعات نظامی گرایش اطالعات سیگنالی؛ اطالعات نظامی گرایش تامین فیزیکی؛ اطالعـات نظـامی                807
 آوري اطالعات؛ امور حفاظت اطالعاتگرایش جمع

مدیریت و 
خدمات اجتماعی

 

  خدمات جهانگردي؛ هتلداري؛آشپزي 808
 چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی 901
 مترجمی نوار و فیلم روابط عمومی؛ رسانی؛خدمات کتابداري و اطالع امور فرهنگی؛ خبرنگاري؛ 902

 علوم انسانی
 ايفنی و حرفه
 کاردانش

 هنرستان نظام قدیم

سازي  فیلمانی؛ارگردک کمک با گرایشسازي برداري؛ فیلم عکاسی و فیلمـ سازيفیلم ؛تدوین فیلم ـسازي فیلم 903
 نقاشی متحرك ـ

 موسیقی گرایش ساز ایرانی؛ موسیقی گرایش ساز جهانی 904
  نقاشی ایرانی؛ گریم؛گرافیک 905

گ و هنر
فرهن

 

 طراحی پوشاك 906

 ايفنی و حرفه
 کاردانش

 هنرستان نظام قدیم
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 آموزشی
جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح ربایجان شرقیاحمر استان آذ هالل

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 610 معماري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 جهاد دانشگاهی تبریز
 609 افزار کامپیوتر نرم

 برداري  تولید و بهره
 704 گیاهان دارویی و معطر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 نشگاهی ملکانجهاد دا

 609 افزار کامپیوتر نرم
 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی

 602 تعمیرات مکانیکی
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 خدمات مالی در 
 804 واحدهاي صنفی

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 602 ماشین افزار
 609 افزار کامپیوتر نرم

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد تبریز

 602 کشی صنعتی نقشه
 801 اصالح و تربیت

 تربیت مربی خانه 
 زیستی کشورسازمان به 801 کودکان و نوجوانان

 ستاد هماهنگی و نظارت بر 
  کاربردي -مراکز آموزش علمی 

 بهزیستی کشور
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 بهزیستی استان آذربایجان شرقی
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت شرقی  حج و زیارت استان آذربایجان

 808 خدمات جهانگردي
سازمان میراث فرهنگی،  905 گرافیک

 صنایع دستی و گردشگري
 معاونت صنایع دستی و 

 هنرهاي سنتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 905 نقاشی ایرانی صنایع دستی تبریز
 803 ارشاد و معاضدت قضایی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 حقوق گرایش 
 803 شوراي حل اختالف

 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 اداره کل دادگستري استان 
 آذربایجان شرقی

 803 خدمات قضایی
ارتباطات و فناوري اطالعات 

)ICT( 601 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت مخابرات آذربایجان شرقی  
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات مخابرات آذربایجان شرقی

ات و فناوري وزارت ارتباط
 اطالعات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت پست جمهوري اسالمی ایران
 801 یخدمات پست شرقی پست آذربایجان

 801 امور تعاون
 804 بازاریابی

 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 لجستیک گرایش زنجیره تامین

اداره کل تعاون استان 
 شرقی آذربایجان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرقی اداره کل تعاون استان آذربایجان

 804 و کارمدیریت کسب 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 جوشکاري

 609 افزار کامپیوتر نرم اي سراب فنی و حرفه
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 جوشکاري اي شماره دو تبریز فنی و حرفه
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 702 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی

 602 ماشین افزار
  کاربردي - علمی مرکز آموزش
 اي شماره یک تبریز فنی و حرفه

 نصب و تعمیر آسانسور و 
 602 پله برقی

 602 تعمیرات مکانیکی
 602 ماشین افزار

آذربایجان 
 شرقی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي میانه فنی و حرفه

 609 افزار کامپیوتر نرم
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 آموزشی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

صنایع و معادن آذربایجان شرقی 
 602 کشی صنعتی نقشه )تبریز(

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 دفتر پژوهش، فناوري و آموزش 
   کاربردي-مرکز آموزش علمی  وزارت صنایع و معادن

 مرند
 804 مدیریت کسب و کار

 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش دولتی
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف
 902 روابط عمومی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان مدیریت صنعتی
 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 804 مدیریت کسب و کار
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 هاي صنعتی  شرکت شهرك 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 آذربایجان شرقی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 صنایع کوچک آذربایجان شرقی
 602 کشی صنعتی نقشه

 804 بازاریابی
 703 پرورش گاو

 چاپ گرایش 
 901 امور تکمیلی چاپ و

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 می آزمایشگاهی شی

 614 گرایش غذایی

 614 صنعت شیرینی سازي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گروه صنایع غذایی شیرین عسل
 گروه صنایع غذایی شیرین عسل

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 602 تعمیرات مکانیکی
 601 تکنولوژي کنترل
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازي تبریز گروه ماشین 602 ماشین افزار

 سازي تبریز گروه ماشین
 602 کشی صنعتی نقشه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی استاندارد تبریز

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 شیمی آزمایشگاهی 
 گرایش صنعتی

614 

 605 کصنایع پالستی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت پتروپیرامون

 804 مدیریت کسب و کار
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 شیمی آزمایشگاهی 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  614 گرایش غذایی

 شرکت سحرسبز
 614 صنعت شیرینی سازي

 804 بازاریابی
و ریزي و کنترل تولید  برنامه

 602 لجستیک خودرو

 602 تعمیرات مکانیکی
 802 حسابداري گرایش صنعتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت بنیان دیزل

 602 ماشین افزار
 614 تکنولوژي آرد سازي

 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف
 شیمی آزمایشگاهی 
 گرایش غذایی

614 

 614  نان تولید -صنایع غذایی 
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  صنایع غذایی مراغه

 602 کشی صنعتی نقشه
 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی

 614 تکنولوژي آرد سازي
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

آذربایجان 
 شرقی

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

هاي  موسسه مطالعات و پژوهش
 بازرگانی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  غله8بازرگانی منطقه 

   تولید و -صنایع غذایی 
 614 فرآوري خشکبار



 9

 اردانی پودمانیکمقطع   درهاآن تحصیلی و کد زیرگروه آموزشی هریک از  مرکز آموزشی، رشته دستگاه متقاضی، ،ارگاناستان،  :)3(جدول شماره  ادامه
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 یآموزش
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  614  نان  تولید-صنایع غذایی 

 804 مدیریت کسب و کار  غله8بازرگانی منطقه 
 802 دولتیحسابداري گرایش 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 804 مدیریت کسب و کار بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

 802 حسابداري گرایش دولتی

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

هاي  موسسه مطالعات و پژوهش
 بازرگانی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 802 حسابداري گرایش مالی بازرگانی واحد مراغه

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 610 معماري

 دي  کاربر-مرکز آموزش علمی 
 استاد شهریار تیکمه داش

 609 افزار کامپیوتر نرم
 802 حسابداري گرایش مالی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 610 معماري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شبستر

 609 افزار کامپیوتر نرم
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 ماشین افزار مراغه

 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش مالی

 902 روابط عمومی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تبریز شهرداري

 610 معماري
  قدرت گرایش -برق 

 601 پست و انتقال

 601  قدرت گرایش توزیع-برق 
 601 ید قدرت گرایش تول-برق 

هاي آبی  عمران ساختمان
 608 گرایش ساختمان

 مجتمع آموزشی و پژوهشی 
 آذربایجان

 608 عمران سد و شبکه گرایش سد
 601  قدرت گرایش توزیع-برق 

هاي آبی  عمران ساختمان
 608 گرایش ساختمان

آذربایجان 
 شرقی

 موسسه آموزش عالی وزارت نیرو
  کاربردي صنعت آب و برق- علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تاسیسات حرارتی -مکانیک  واحد آموزشی بناب

 602 نیروگاه ها گرایش بخار

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 جمهوري اسالمی
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 806 امداد و سوانح غربی احمر استان آذربایجان هالل
  کاربردي -لمی مرکز آموزش ع جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی ارومیه
 801 اصالح و تربیت

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تربیت مربی مراکز  بهزیستی استان آذربایجان غربی

 801 پیش از دبستان

 808 آشپزي
 808 خدمات جهانگردي

 905 گرافیک
سازمان میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگري

 معاونت صنایع دستی و 
 هنرهاي سنتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 صنایع دستی آذربایجان غربی

 808 هتلداري
وري نیروي انتظامی جمه 807 امور حفاظت اطالعات

 اسالمی ایران
 فرماندهی انتظامی استان 

 آذربایجان غربی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 803 خدمات قضایی نیروي انتظامی ارومیه
وزارت امور اقتصادي و 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان امور مالیاتی کشور دارایی
 802 ایش حسابرسیحسابداري گر مالیاتی ارومیه

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 602 جوشکاري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 اي ارومیه فنی و حرفه
 602 ماشین افزار

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 704 گل و گیاهان زینتی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

 اربردي  ک-مرکز آموزش علمی 
هاي  مکانیسین ماشین اي میاندوآب فنی و حرفه

 705 کشاورزي

آذربایجان 
 غربی

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

 )ارومیه(
 801 تعاونامور 
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 آموزشی
 804 بازاریابی

 801 تبلیغات و بازاریابی
 801 خدمات گمرکی

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

هاي  موسسه مطالعات و پژوهش
 بازرگانی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 غربی بازرگانی استان آذربایجان

 804 مدیریت کسب و کار
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بوکان

 610 معماري
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 حقوق قضایی گرایش 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  803 علوم ثبتی

 دهخدا تکاب
 609 افزار کامپیوتر نرم

 601 تکنولوژي کنترل
 حقوق قضایی گرایش 

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  803 علوم ثبتی
 1مهاباد 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 802 حسابداري گرایش صنعتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  610 معماري
 609 افزار کامپیوتر نرم 2مهاباد 

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 804 مدیریت کسب و کار

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 میاندوآب

 609 افزار کامپیوتر نرم

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت
 فرهنگی هنري

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 آذربایجان 1 فرهنگ و هنر واحد 
 غربی

 902 روابط عمومی

حسابداري گرایش خدمات 
 802 عمومی

 804 هاي صنفی سرپرستی تشکل

آذربایجان 
 غربی

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
فناوري اطالعات و ارتباطات  شهرداري ارومیه

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 سالمیجمهوري ا
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 806 امداد و سوانح احمر استان اردبیل هالل
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 609 ارتباطاتفناوري اطالعات و 

 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی اردبیل
 602 تعمیرات مکانیکی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد اردبیل

 609  کامپیوترافزار نرم
 804 بازاریابی

 802 حسابداري گرایش مالی
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 602 ماشین افزار

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد پارس آباد

 609 افزار کامپیوتر نرم
سازمان میراث فرهنگی، 

 ستی و گردشگريصنایع د
 معاونت صنایع دستی و 

 هنرهاي سنتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 808 هتلداري صنایع دستی اردبیل

 801 امور تعاون
 802  دولتیحسابداري گرایش

 802 حسابداري گرایش مالی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اداره کل تعاون استان اردبیل

 اداره کل تعاون استان اردبیل
 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 613 تولید کفش
 611 تولید مبلمان
 602 جوشکاري

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 اي اردبیل  فنی و حرفه

 602 رماشین افزا
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 611 تولید مبلمان

 اردبیل

 وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي خلخال فنی و حرفه

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
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 آموزشی
اربرد و نگهداري تکنولوژي ک

هاي فرآوري خوراك  ماشین
 دام، طیور و آبزیان

705 

 704 پزشکی تکنولوژي گیاه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزي اردبیل

 705 مکانیزاسیون کشاورزي
 701 انتقال آب
 703 پرورش گاو
 704 پزشکی تکنولوژي گیاه

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

 705  کشاورزيمکانیزاسیون
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان مدیریت صنعتی 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 609 افزار کامپیوتر نرم سازمان مدیریت صنعتی اردبیل
 602 جوشکاري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت ذوب آهن اردبیل 602 ماشین افزار

 602 کشی صنعتی نقشه شرکت ذوب آهن اردبیل
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي -علمی 
 صنعت، معدن و تجارت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 802 حسابداري گرایش صنعتی پژوهان ایران سوله اردبیل شرکت دانش

 802 حسابداري گرایش مالی
  کاربردي -می مرکز آموزش عل 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 610 معماري 1پارس آباد 
 802 حسابداري گرایش مالی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 گرمی

 610 معماري
 902 امور فرهنگی

 801 تربیت مربی قرآن کریم
 802 حسابداري گرایش مالی

 902 روابط عمومی
 905 گرافیک

هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت
 فرهنگی هنري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد 

 610 معماري
 801 تبلیغات و بازاریابی

 902 خبرنگاري
 902 روابط عمومی

  فرهنگ و وزارت
 ارشاد اسالمی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خبرگزاري جمهوري اسالمیسازمان 
 فیلم سازي با گرایش  خبر اردبیل

 903 کمک کارگردانی

 802 حسابداري گرایش حسابرسی

 اردبیل

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هاي  ي شهرداريسازمان همیار

 610 معماري استان اردبیل

 804 بازاریابی
 601 تکنولوژي کنترل

 802 حسابداري گرایش مالی
 609 اوري اطالعات و ارتباطاتفن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جامعه اسالمی کارگران جامعه اسالمی کارگران
 جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

 602 کشی صنعتی نقشه
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح احمر استان اصفهان هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  هاد دانشگاهیج جهاد دانشگاهی 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی اصفهان

 602 تعمیرات مکانیکی
 601 کنولوژي کنترلت

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  کاشان17خانه کارگر واحد 

 602 کشی صنعتی نقشه

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

  کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 902 امور فرهنگی بهزیستی استان اصفهان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت حج و زیارت استان اصفهان

 808 خدمات جهانگردي

 اصفهان

سازمان میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگري

 معاونت صنایع دستی و 
 هنرهاي سنتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 905 نقاشی ایرانی صنایع دستی نقش جهان اصفهان
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 آموزشی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی   آموزش و تحقیقاتمعاونت قوه قضاییه 803 خدمات قضایی

 803 دستیار قضایی اداره کل دادگستري استان اصفهان
 نیروي انتظامی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  فرماندهی انتظامی استان اصفهان جمهوري اسالمی ایران
 801 اصالح و تربیت انصارالمهدي اصفهان

 طات و وزارت ارتبا
 فناوري اطالعات

 شرکت پست 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 801 خدمات پستی پست اصفهان

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 604 گري گرایش ذوب ریخته

 613 نساجی گرایش ریسندگی اي اصفهان فنی و حرفه
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 602 جوشکاري
 602 ماشین افزار اي کاشان فنی و حرفه

 602 ي خودروتعمیر و نگهدار
 602 تعمیرات مکانیکی

 وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی
هاي تخصصی  اي مهارت فنی و حرفه

 602 ماشین افزار اصفهان
 801 امور تعاون
 701 انتقال آب

 703 بهداشت محصوالت دامی
 703 پرورش طیور
 703 پرورش گاو

 تکثیر و پرورش آبزیان 
 702 گرایش آب شیرین

 704 تکنولوژي تولیدات زراعی
 704 پزشکی تکنولوژي گیاه

برداري گیاهان  تولید و بهره
 704 دارویی و معطر

 802 حسابداري گرایش دولتی
 802 حسابداري گرایش مالی
 704 گل و گیاهان زینتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزي اصفهان

 705 مکانیزاسیون کشاورزي
برداري گیاهان  تولید و بهره

 704 دارویی و معطر

 802 حسابداري گرایش دولتی

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )کاشان(جهاد کشاورزي اصفهان 

 704 گل و گیاهان زینتی
 804 بازاریابی

 603 بافت و تولید فرش ماشینی
 801 تبلیغات و بازاریابی

  کاربردي -وزش علمی مرکز آم شرکت تولیدي فرش ایران سپهر
 شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 804 هاي صنفی سرپرستی تشکل
 614  نان  تولید-صنایع غذایی 

 614 صنعت شیرینی سازي
 صنعت 

 614  گزسازي-شیرینی سازي 

 905 گرافیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت گز سکه
 شرکت گز سکه عتیق

 802 لجستیک گرایش زنجیره تامین
 602 میرات مکانیکیتع

 نصب و تعمیر 
 602 آسانسور و پله برقی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
شرکت مهندسی آسانسور و پله برقی 

 602 کشی صنعتی نقشه آسمان فراز
 601 تکنولوژي کنترل
 602 جوشکاري

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  صنعت، معدن و تجارت
 602 کشی صنعتی نقشه گروه صنعتی انتخاب

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 902 روابط عمومی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
  کاربردي -وزش علمی مرکز آم

 آران و بیدگل
 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات تیران و کرون

 601 تکنولوژي کنترل
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 اصفهان

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -زش علمی مرکز آمو
 حقوق قضایی گرایش  خور و بیابانک

 803 علوم ثبتی
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 آموزشی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 804 مدیریت کسب و کار خور و بیابانک
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

 حقوق گرایش 
 803 شوراي حل اختالف

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

 دي  کاربر-مرکز آموزش علمی 
 زرین شهر

 609 افزار کامپیوتر نرم
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 802 اري گرایش مالیحسابد
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 علویجه

 609 افزار کامپیوتر نرم
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 804 مدیریت کسب و کار نایین

 802 حسابداري گرایش مالی

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609  و ارتباطاتفناوري اطالعات هرند

 وزارت فرهنگ و  801 مترجمی اسناد و مدارك
 ارشاد اسالمی

 دفتر آموزش و توسعه
 هاي فرهنگی هنري  فعالیت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 902 مترجمی نوار و فیلم  اصفهان2فرهنگ و هنر واحد 

 برداري  تولید و بهره
 704 گیاهان دارویی و معطر

 حسابداري گرایش 
 802 خدمات عمومی

 802 حسابداري گرایش مالی

  کاربردي -لمی مرکز آموزش ع
 شهرداري مهاباد

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

ی نشانی و خدمات ایمن آتش
 806 گرایش اطفاي حریق

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
گرایش ایمنی و حفاظت 

 هاي بلند ساختمان
806 

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش نجات

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

 902 روابط عمومی

 اصفهان

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هاي استان اصفهان شهرداري

فناوري اطالعات و ارتباطات 
اي در  گرایش خدمات رایانه

 ريشهردا
609 

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 جمهوري اسالمی
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی

 806 امداد و سوانح هالل احمر استان البرز
 602 تعمیرات مکانیکی
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 602 ماشین افزار

 609 افزار کامپیوتر نرم

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 ی ایرانجمهوري اسالم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد کرج

 602 کشی صنعتی نقشه
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 شیمی آزمایشگاهی 
سازمان استاندارد و  614 گرایش غذایی

 تحقیقات صنعتی ایران
 حقیقات سازمان استاندارد و ت
 صنعتی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 شیمی آزمایشگاهی  البرز
 614 گرایش صنعتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  801 تربیت مربی قرآن کریم
 602 تعمیر و نگهداري خودرو 2بعثت 

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 704 هاي خوراکی تولید قارچ

 قوه قضاییه
 اداره کل فرهنگی و تربیتی 

نی و ها و اقدامات تامی سازمان زندان
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تربیتی کشور

 804 مدیریت کسب و کار 3بعثت 
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 604 گري گرایش ذوب ریخته

 البرز

 وزارت تعاون، کار و 
 جتماعیرفاه ا

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 کشی صنعتی نقشه اي شهید خدایی فنی و حرفه
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 آموزشی
 601 رونیک و ابزار دقیق الکت-برق 

 وزارت تعاون، کار و  602 جوشکاري
 رفاه اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 ماشین افزار اي شهید رهبري فنی و حرفه

 801 امور تعاون
 701 انتقال آب

 702 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
 704 پزشکی گیاهتکنولوژي 
برداري گیاهان  تولید و بهره

 704 دارویی و معطر

 701 زهکشی و بهسازي خاك
 704 گل و گیاهان زینتی
 804 مدیریت کسب و کار
 705 مکانیزاسیون کشاورزي

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزي کرج

 704 هاي سردسیري میوه
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 شیمی آزمایشگاهی 
  کاربردي -زش علمی مرکز آمو شرکت تولیدي قند کرج 614 گرایش غذایی

 شرکت تولیدي قند کرج
 614 صنایع قند
 602 ماشین افزار

 هاي صنعتی  شرکت قالب 804 مدیریت کسب و کار
 ایران خودرو

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 کشی صنعتی نقشه هاي صنعتی ایران خودرو شرکت قالب

 802 حسابداري گرایش صنعتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت سیمان آبیک

 کنترل کیفیت در  شرکت سیمان آبیک
 606 صنعت سیمان

 601 تکنولوژي کنترل
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت صنعتی کوشا 602 ماشین افزار

 602 کشی صنعتی نقشه شرکت صنعتی کوشا کرج
هاي آبی  عمران ساختمان

 608 گرایش ژئوتکنیک
هاي آبی  عمران ساختمان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  608 گرایش ساختمان
  ایران فریمکو

 کنترل کیفیت در 
 606 صنعت سیمان

 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی

 804 بازاریابی
 614 تکنولوژي آرد سازي

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت
  کاربردي -علمی مرکز آموزش 

 ماکارون شرکت صنعتی زر

 614  نان  تولید-صنایع غذایی 
 902 امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد  902 روابط عمومی

 اسالمی
هاي  آموزش و توسعه فعالیتدفتر 

 فرهنگی هنري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 905 گرافیک استان البرز
طالعات و ارتباطات فناوري ا

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

 البرز

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري کرج

 610 معماري
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی
  کاربردي هالل ایران- علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 وانحامداد و س احمر استان ایالم هالل

برداري گیاهان  تولید و بهره
 704 دارویی و معطر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 جهاد دانشگاهی ایالم

 609 افزار کامپیوتر نرم
 801 اصالح و تربیت

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تربیت مربی مراکز  بهزیستی استان ایالم

 801 پیش از دبستان

 602 ري خودروتعمیر و نگهدا
 611 تولید مبلمان
 602 جوشکاري

 ایالم

  

 وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

 سازمان آموزش
 اي کشور  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي ایالم فنی و حرفه

 704 گل و گیاهان زینتی
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 اردانی پودمانیکمقطع   درهاآن تحصیلی و کد زیرگروه آموزشی هریک از  مرکز آموزشی، رشته دستگاه متقاضی، ،ارگاناستان،  :)3(جدول شماره  ادامه
کد زیرگروه  شته تحصیلیر مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 وزارت تعاون، کار و  602 ماشین افزار

 رفاه اجتماعی
 سازمان آموزش

 اي کشور  فنی و حرفه
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 نصب و تعمیر آسانسور و  اي ایالم فنی و حرفه

 602 پله برقی

 804 بازاریابی
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 کوالك غرب

 804 مدیریت کسب و کار
 ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی 
 آبدانان

 802 حسابداري گرایش دولتی

 602 برداري پاالیش گاز بهره
 601 تکنولوژي کنترل

 802 حسابداري گرایش مالی
 902 روابط عمومی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1ایالم 

 610 معماري
 902 امور فرهنگی

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

  کاربردي-ش علمی مرکز آموز
 2 ایالم 

 609 افزار کامپیوتر نرم
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  802 حسابداري گرایش صنعتی

 609 افزار کامپیوتر نرم  ایوان
 802 تیحسابداري گرایش صنع

 حقوق گرایش 
 803 شوراي حل اختالف

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 1 دره شهر 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 902 امور فرهنگی
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش صنعتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 کنترل کیفیت در  دهلران

 606 صنعت سیمان

 602 یرات مکانیکیتعم
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 ایالم

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 مهران

 602 کشی صنعتی نقشه
جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان بوشهر هالل

 806 امداد و سوانح

 801 اصالح و تربیت
 تربیت مربی مراکز 
 سازمان بهزیستی کشور 801 پیش از دبستان

نگی و نظارت بر مراکز ستاد هماه
  کاربردي-آموزش علمی 

  بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی برازجان استان بوشهر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -می مرکز آموزش عل سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 حج و زیارت استان بوشهر

 801 امور حج و زیارت

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش اطفاي حریق

  قدرت گرایش -برق 
 601 نتقالپست و ا

 602 برداري پاالیش گاز بهره
 802 حسابداري گرایش دولتی

 801 خدمات گمرکی
 902 روابط عمومی

عمران آب و فاضالب گرایش 
 608 شبکه و تصفیه خانه فاضالب

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 801 مدیریت خدمات بندري
 804 مدیریت کسب و کار

 سازمان منطقه ویژه اقتصادي  شرکت ملی نفت ایران
 انرژي پارس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  سازمان منطقه ویژه اقتصادي 

 انرژي پارس

 609 افزار کامپیوتر نرم
 حقوق قضایی 

 803 علوم ثبتی گرایش

 بوشهر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
 803 خدمات قضایی اداره کل دادگستري استان بوشهر
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 601 کترونیک و ابزار دقیق ال-برق 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  602 جوشکاري
 602 ماشین افزار اي بوشهر  فنی و حرفه

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 تعمیرات مکانیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اي کشور  فنی و حرفه

 602 جوشکاري اي کنگان فنی و حرفه
 801 امور تعاون

 تکثیر و پرورش آبزیان 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  702 گرایش میگو

 شرکت کشت و صنعت 
برداري گیاهان  تولید و بهره پاسارگاد تنگستان

 704 دارویی و معطر
 703 پرورش طیور

 702  پرورش آبزیان زینتیتکثیر و
برداري گیاهان  تولید و بهره

 704 دارویی و معطر

 702 برداري صید و بهره

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

 مراقبت از ذخایر و 
 703 منابع آبزیان

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش اطفاي حریق

ایمنی و بهداشت در واحدهاي 
 804 صنفی

 حسابداري گرایش 
 802 خدمات عمومی

 801 خدمات گمرکی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 سازمان بنادر و دریانوردي  وزارت راه و شهرسازي
 جمهوري اسالمی ایران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بندرسازان گناوه

 801 مدیریت خدمات بندري
 حقوق قضایی 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  803 گرایش علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات برازجان
 602 برداري پاالیش گاز بهره

 801 تکنولوژي آموزشی
 601 تکنولوژي کنترل

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 وق گرایش حق

 803 شوراي حل اختالف

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک
 610 معماري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 دشتی

 609 افزار کامپیوتر نرم
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 802 حسابداري گرایش مالی
 حقوق گرایش 
 803 فشوراي حل اختال

 801 خدمات گمرکی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 دیلم

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

 609 افزار کامپیوتر نرم
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 806 گرایش اطفاي حریق

 602 برداري پاالیش گاز بهره
 601 تکنولوژي کنترل

 802 ري گرایش صنعتیحسابدا
 802 حسابداري گرایش مالی

 حقوق گرایش 
 803 شوراي حل اختالف

 902 خبرنگاري
 902 روابط عمومی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 بوشهر

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوري

 برديکار دانشگاه جامع علمی ـ

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 کنگان

 609 افزار کامپیوتر نرم
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 902 امور فرهنگی

 801 تبلیغات و بازاریابی
 902 روابط عمومی

 801 مترجمی اسناد و مدارك

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت
 فرهنگی هنري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  بوشهر1 فرهنگ و هنر واحد

 609 افزار کامپیوتر نرم
 802 حسابداري گرایش دولتی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  استانداري بوشهر 801 خدمات پستی
 801 مات گمرکیخد استانداري بوشهر

 802 حسابداري گرایش مالی
 704 گل و گیاهان زینتی

 بوشهر

 وزارت کشور
 ها و  سازمان شهرداري

 هاي کشور دهیاري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 804 مدیریت کسب و کار شهرداري شبانکاره
 902 امور فرهنگی

 801 تربیت مربی قرآن کریم
 خدمات کتابداري و 

 902 اطالع رسانی

 801 مروج سیاسی

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي - آموزش علمی مرکز
 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 609 افزار کامپیوتر نرم
اطالعات نظامی گرایش 
 807 اطالعات سیگنالی

 اطالعات نظامی گرایش 
 807 تامین فیزیکی

ارتش جمهوري اسالمی 
 ایران

 معاونت اطالعات ارتش 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  صیاد شیرازيشهید

اطالعات نظامی گرایش 
 807 آوري اطالعات جمع

 808 آشپزي
 808 خدمات جهانگردي

 بنیاد مستضعفان 
 سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی انقالب اسالمی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
دشگران مطالعات و مشاوره سیاحتی گر

 808 هتلداري بنیاد
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 806 امداد و سوانح

 610 معماري سوانح طبیعی
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
 یران کاربردي هالل ا-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح احمر استان تهران هالل

 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش مالی

 609 ناوري اطالعات و ارتباطاتف
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

 3جهاد دانشگاهی تهران 
 609 افزار کامپیوتر نرم

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 تعمیرات مکانیکی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 602 ماشین افزار
 609 افزار کامپیوتر نرم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد اسالمشهر

 602 کشی صنعتی نقشه
 804 بازاریابی

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 تعمیرات مکانیکی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

 خدمات مالی در 
 804 واحدهاي صنفی

 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 602 ماشین افزار

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد تهران

 609 افزار کامپیوتر نرم
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 802 حسابداري گرایش مالی
 905 گرافیک

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 ربردي کا-مراکز آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 نیکوکاري رعد

 609 افزار کامپیوتر نرم

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شرکت سهامی بیمه ایران سازمان بیمه مرکزي
 804 مدیریت کسب و کار ان استان تهرانشرکت سهامی بیمه ایر

 تهران

 فدراسیون تکواندو  سازمان تربیت بدنی
 جمهوري اسالمی ایران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 805 تربیت مربی تکواندو فدراسیون تکواندو
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی

 فدراسیون سوارکاري  سازمان تربیت بدنی
 جمهوري اسالمی ایران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 805 مربیگري سوارکاري فدراسیون سوارکاري

 حقوق قضایی 
 803 گرایش علوم ثبتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ن سردفتران و دفتریارانکانو سازمان ثبت
 حقوق گرایش  کانون سردفتران و دفتریاران

 803 شوراي حل اختالف

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت حج و زیارت استان تهران

سازمان میراث فرهنگی،  808 خدمات جهانگردي
 صنایع دستی و گردشگري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت گردشگري
 808 هتلداري 3صنعت جهانگردي تهران 

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 609 سخت افزار کامپیوتر

 سازمان فناوري اطالعات و  609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 ارتباطات شهرداري تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  سازمان فناوري اطالعات و
فناوري اطالعات و ارتباطات  ارتباطات شهرداري تهران

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

 801 امور نمایشگاهی
تربیت مربی خانه کودکان و 

 801 نوجوانان

 شهرداري تهران

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
 شهرداري تهران

 دي  کاربر-مرکز آموزش علمی 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

 801 تکنولوژي آموزشی شهرداري تهران
 803 ارشاد و معاضدت قضایی

 حقوق گرایش 
 803 شوراي حل اختالف

 803 خدمات قضایی
 803 دستیار قضایی
 803 ضابطین قضایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
 قوه قضاییه تهران

 803 نگارش حقوقی
 نیروي انتظامی 

 جمهوري اسالمی ایران
 هاي ویژه  فرماندهی یگان

 پاسداران ناجا
 803 خدمات قضایی مجتمع آموزشی شهید ایرانی

وزارت ارتباطات و فناوري 
 اطالعات

 شرکت پست 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 801 خدمات پستی پست تهران

 801 امور تعاون
تربیت مربی خانه کودکان و 

 801 واناننوج

 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 801 تکنولوژي آموزشی
 801 راهنماي آموزشی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی 

 تهران

 801 مدیریت خانواده
 801 امور تعاون
 804 بازاریابی

 آزمایشگاهی شیمی 
 614 گرایش غذایی

 614  روغن خوراکی-صنایع غذایی 

 اداره کل تعاون استان تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
شرکت تعاونی کارخانجات فراوري 

 هاي روغنی ایران روغن و دانه

 804 مدیریت کسب و کار
 804 بازاریابی

 804 اي صنفیوري در واحده بهره
 801 تبلیغات و بازاریابی
 611 تولید مبلمان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

انجمن صنفی کارفرمایی 
 تولیدکنندگان و فروشندگان مبل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 انجمن صنفی کارفرمایی 

 خدمات مالی در  تولیدکنندگان و فروشندگان مبل
 804 واحدهاي صنفی

 703 پرورش گاو
 تکنولوژي شیر و 

 703 هاي لبنی فرآورده

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي

  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شرکت صنایع شیر تهران شهداد

 804 مدیریت کسب و کار
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  پژوهشکده سازمان صنایع هوایی 607 اویونیک

 607 تعمیر و نگهداري هواپیما سازمان صنایع هوایی
 902 امور فرهنگی

 801 تربیت مبلغ قرآن کریم
 802 حسابداري گرایش دولتی

 تهران

وزارت دفاع و پشتیبانی 
وزارت دفاع سازمان عقیدتی سیاسی  نیروهاي مسلح

 و پشتیبانی نیروهاي مسلح
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شهید مطهري
 902 روابط عمومی
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 آموزشی
وزارت دفاع و پشتیبانی  801 روج سیاسیم

 نیروهاي مسلح
سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع 
 و پشتیبانی نیروهاي مسلح

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609 افزار کامپیوتر نرم شهید مطهري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 صنعت هوانوردي تهران

 607 تعمیر و نگهداري هواپیما

 607 اویونیک
 607 اتعمیر و نگهداري هواپیم

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان هواپیمایی کشور
 فنون و خدمات هوایی تهران

 PPL 607 خلبانی -هوانوردي 
 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 تعمیرات مکانیکی
 602 جوشکاري

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 602  افزارماشین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 راه و ترابري

 602 کشی صنعتی نقشه
 808 آشپزي

 808 خدمات جهانگردي

 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 808 هتلداري هاي هما گروه هتل

 وزارت راه و شهرسازي

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  هوشمند سازه
 هاي نوین ساختمان فناوري

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 خدمات مالی در 
 804 واحدهاي صنفی

 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف
اتحادیه صنف مشاورین امالك 

 تهران
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 اتحادیه صنف مشاورین امالك تهران
 804 خدمات مشاوره ملکی
 طال و جواهرسازي 

 612 گري گرایش ریخته

 طال و جواهرسازي 
اتحادیه فروشندگان طال، جواهر،  612 گرایش زنجیرسازي

 نقره، سکه و صراف تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
اتحادیه فروشندگان طال، جواهر، نقره، 

طال و جواهرسازي گرایش  سکه و صراف تهران
 612 ساخت زیورآالت با دست

ریزي و کنترل تولید و  برنامه
 602 لجستیک خودرو

 602 تعمیرات مکانیکی

 802 حسابداري گرایش صنعتی

 602 خدمات پس از فروش خودرو

 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

 802 لجستیک گرایش زنجیره تامین
 602 ماشین افزار

انجمن سازندگان قطعات و 
 هاي خودرو مجموعه

 اربردي  ک-مرکز آموزش علمی 
 انجمن سازندگان قطعات خودرو

 602 کشی صنعتی نقشه
 804 بازاریابی

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 تعمیرات مکانیکی

 802 حسابداري گرایش صنعتی

 هاي  انجمن صنفی شرکت
 خدمات پس از فروش خودرو

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت

 پس از فروش خودرو
 602 س از فروش خودروخدمات پ

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 804 مدیریت کسب و کار  مرکز تهران-صنایع و معادن ایران 

 ایمنی و بهداشت در 
 804 دهاي صنفیواح

 گري گرایش ریخته
 604 گیري سازي و قالب مدل

قالبسازي گرایش ساخت 
 604 هاي فلزي قالب

 804 مدیریت کسب و کار

 دفتر پژوهش، فناوري و آموزش 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  وزارت صنایع و معادن

 سازان ایران قالب

 602 کشی صنعتی نقشه
 613 تولید کفش

 802 ابداري گرایش صنعتیحس
 613 صنایع چرم و پوست

 تهران

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 سازمان صنایع کوچک و 
 هاي صنعتی ایران شهرك

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 چرم تهران

 804 مدیریت کسب و کار
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 آموزشی
 601 تکنولوژي کنترل
 602 جوشکاري

 نصب و تعمیر 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت آسانسورسازي دماوند 602 آسانسور و پله برقی

 شرکت آسانسورسازي دماوند

 602 کشی صنعتی نقشه
 602 جوشکاري

  کاربردي -آموزش علمی مرکز  شرکت صنعتی آما 802 حسابداري گرایش صنعتی
 602 کشی صنعتی نقشه شرکت صنعتی آما

 601 تکنولوژي کنترل
 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

 602 ارماشین افز
شرکت طراحی مهندسی و تامین 

 قطعات ایران خودرو
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 ساپکو تهران

 602 کشی صنعتی نقشه
 804 بازاریابی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 602 خدمات پس از فروش خودرو
 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی
 802 لجستیک گرایش زنجیره تامین

 804 یت کسب و کارمدیر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت مهرکام پارس
 شرکت مهرکام پارس تهران

 602 کشی صنعتی نقشه
 609 سخت افزار کامپیوتر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  پردازي ایران شرکت داده 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 609 افزار کامپیوتر نرم پردازي ایران شرکت داده

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 601 تکنولوژي کنترل
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
قالبسازي گرایش ساخت 

 604 هاي پالستیک قالب

قالبسازي گرایش ساخت 
 604 هاي دایکاست قالب

یش ساخت قالبسازي گرا
 604 هاي فلزي قالب

 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی
 602 ماشین افزار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت صنعتی کوشا
 عتی کوشا تهرانشرکت صن

 نصب و تعمیر آسانسور و 
 602 پله برقی

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت کارخانجات پارس الکتریک 609 عات و ارتباطاتفناوري اطال

 609 افزار کامپیوتر نرم شرکت کارخانجات پارس الکتریک
 609 سخت افزار کامپیوتر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت گسترش انفورماتیک 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 609 افزار کامپیوتر نرم شرکت گسترش انفورماتیک ایران

 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی

 804 وري در واحدهاي صنفی بهره
 شرکت مهندسی و تحقیقات 

 صنایع الستیک

  کاربردي - آموزش علمی مرکز
 شرکت مهندسی و تحقیقات 

 605 صنایع الستیک صنایع الستیک تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گروه صنعتی ایران خودرو
 گروه صنعتی ایران خودرو

 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 حسابداري گرایش 
 مرکز آموزش و پژوهش  802 خدمات عمومی

 صنایع ایران
  کاربردي -مرکز علمی 

 آموزش و پژوهش صنایع ایران
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 مرکز آموزش و تحقیقات 
 صنعتی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات  تهران-عتی ایران تحقیقات صن

 مرکز پژوهش و مهندسی 
 جوش ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 پژوهش و مهندسی جوش ایران

 602 جوشکاري

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 تهران
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 و تجارتصنعت، معدن 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 آموزشی و پژوهشی وزارت
 609 افزار کامپیوتر نرم  صنایع و معادن تهران
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 آموزشی
 608 تونلسازي

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 608 راهسازي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
هاي   ماشین-مکانیک  شرکت آبادراهان پارس

 602 راهسازي

 804 بازاریابی
 801 تبلیغات و بازاریابی
 تکنولوژي شیر و 

 703 هاي لبنی فرآورده
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 602 ماشین افزار

 804 مدیریت کسب و کار
  کاربردي - علمی مرکز آموزش

 شرکت ماهان
 602 کشی صنعتی نقشه

 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی

 614 تکنولوژي آرد سازي
 هی شیمی آزمایشگا
 614 گرایش غذایی

 614  نان  تولید-صنایع غذایی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )عج(صنایع غالت قائم

 614 صنعت شیرینی سازي

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 گروه صنعتی گلرنگ

شیمی آزمایشگاهی گرایش 
 614 غذایی

 601 تکنولوژي کنترل
 802 حسابداري گرایش مالی

 801 خدمات گمرکی
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 موسسه مدیریت و خدمات 
 مهندسی عالمه طبرسی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 مدیریت و خدمات مهندسی 

 مه طبرسیعال

 804 مدیریت کسب و کار

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

هاي  موسسه مطالعات و پژوهش
 بازرگانی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بازرگانی واحد تهران

 802 بداري گرایش مالیحسا

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 موسسه آموزش عالی آزاد 

 انفورماتیک ایران
 609 افزار کامپیوتر نرم

 802 حسابداري گرایش مالی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 610 معماري
 609 افزار کامپیوتر نرم

 الی آزاد موسسه آموزش ع
 عصر دین و دانش

 602 کشی صنعتی نقشه
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 موسسه آموزش عالی آزاد 
 609 افزار کامپیوتر نرم علوم و فنون دانشسار

ارتباطات و فناوري اطالعات 
)ICT( 601 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

 804 مدیریت کسب و کار

 موسسه آموزش عالی آزاد
  مدیریت فناوري امیرکبیر

 609 افزار کامپیوتر نرم
 موسسه آموزش عالی آزاد 904 یقی گرایش ساز ایرانیموس

 904 موسیقی گرایش ساز جهانی نهاوند
ارتباطات و فناوري اطالعات 

)ICT( 601 

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

وزارت علوم، تحقیقات و 
 هاي عالی آزاد دفتر آموزش فناوري

 موسسه آموزش عالی آزاد 
 هادي

 609 افزار کامپیوتر نرم
 902 امور فرهنگی

 تهران

ارت فرهنگ و ارشاد وز
 اسالمی

هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت
 فرهنگی هنري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 905 نقاشی ایرانی بنیاد فرهنگی و هنري رودکی



 22

 اردانی پودمانیکمقطع   درهاآنی هریک از  تحصیلی و کد زیرگروه آموزش مرکز آموزشی، رشته دستگاه متقاضی، ،ارگاناستان،  :)3(جدول شماره  ادامه
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 عکاسی و -سازي  فیلم

 برداري فیلم
903 

 903  نقاشی متحرك-سازي  فیلم
 فیلم سازي با گرایش 
 903 کمک کارگردانی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران4فرهنگ و هنر واحد 

 904 موسیقی گرایش ساز جهانی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  905 گرافیک

 905 نقاشی ایرانی  تهران6فرهنگ و هنر واحد 
 902 امور فرهنگی
 902 روابط عمومی

 801 مترجمی اسناد و مدارك
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

  تهران7واحد  فرهنگ و هنر 
 804 مدیریت کسب و کار
 تعمیر و نگهداري 

 آزمایشگاه -تجهیزات پزشکی
 تشخیص پزشکی

601 

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 601 تکنولوژي کنترل

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 610 معماري

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  تهران10 فرهنگ و هنر واحد 

 609 افزار کامپیوتر نرم
 902 امور فرهنگی

 خدمات کتابداري و 
 902 اطالع رسانی

 عکاسی و -زي سا فیلم
 903 برداري فیلم

 905 گرافیک
 905 گریم

 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

 905 نقاشی ایرانی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  904 موسیقی گرایش ساز ایرانی

 904 موسیقی گرایش ساز جهانی  موسیقی11فرهنگ و هنر واحد 
 902 امور فرهنگی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  902 روابط عمومی

 804 مدیریت کسب و کار  تهران13فرهنگ و هنر واحد 
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

 902 روابط عمومی  تهران14 فرهنگ و هنر واحد 

 804 بازاریابی
 801 راهنماي آموزشی
 902 روابط عمومی
 905 گرافیک

 801 مترجمی اسناد و مدارك
 902 مترجمی نوار و فیلم
 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

 610 معماري
 902 امور فرهنگی

 801 تبلیغات و بازاریابی
 902 روابط عمومی
 905 گرافیک

 801 مترجمی اسناد و مدارك
 902 مترجمی نوار و فیلم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

 804 مدیریت کسب و کار
 801 تبلیغات و بازاریابی

 خدمات کتابداري و 
 902 اطالع رسانی

 902 روابط عمومی
 609 ي اطالعات و ارتباطاتفناور

 905 گرافیک

 تهران
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت

 فرهنگی هنري

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  تهران20 فرهنگ و هنر واحد 

 609 افزار کامپیوتر نرم
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 آموزشی
 801 تبلیغات و بازاریابی
 808 خدمات جهانگردي

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

 804 یت کسب و کارمدیر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران23فرهنگ و هنر واحد 

 905 نقاشی ایرانی
 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

 610 معماري
 902 امور فرهنگی
 902 روابط عمومی

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 905 گرافیک
 801 مترجمی اسناد و مدارك

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران26فرهنگ و هنر واحد 

 804 مدیریت کسب و کار
 801 تربیت مربی قرآن کریم
 801 تکنولوژي آموزشی

 905 گرافیک
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران29فرهنگ و هنر واحد 

 905 نقاشی ایرانی
 902 امور فرهنگی

 801 تبلیغات و بازاریابی
 808 خدمات جهانگردي
 801 راهنماي آموزشی
 902 روابط عمومی
 905 گرافیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران31فرهنگ و هنر واحد 

 804 مدیریت کسب و کار
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 905 گرافیک
 902 مترجمی نوار و فیلم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران32فرهنگ و هنر واحد 

 804 مدیریت کسب و کار
 808 خدمات جهانگردي
 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 808 هتلداري  تهران33فرهنگ و هنر واحد 

 902 امور فرهنگی
 801 تبلیغات و بازاریابی
 902 روابط عمومی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

 804 مدیریت کسب و کار
 609 زار کامپیوتراف نرم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران34فرهنگ و هنر واحد 

 905 نقاشی ایرانی
 804 بازاریابی

 802 حسابداري گرایش مالی
 خدمات مالی در 
 804 واحدهاي صنفی

 905 گرافیک
 905 گریم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران35فرهنگ و هنر واحد 

 905 نقاشی ایرانی
 عکاسی و -سازي  فیلم

 903 برداري فیلم

 فیلم سازي با گرایش 
 903 کمک کارگردانی

 905 گرافیک
 905 گریم

 902 مترجمی نوار و فیلم

 تهران
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت

 فرهنگی هنري

 ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی 
  تهران38فرهنگ و هنر واحد 

 905 نقاشی ایرانی



 24

 اردانی پودمانیکمقطع   درهاآن تحصیلی و کد زیرگروه آموزشی هریک از  شتهمرکز آموزشی، ر دستگاه متقاضی، ،ارگاناستان،  :)3(جدول شماره  ادامه
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 902 امور فرهنگی
 804 بازاریابی

 801 تبلیغات و بازاریابی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران41د فرهنگ و هنر واح

 902 روابط عمومی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران42فرهنگ و هنر واحد 

 905 گرافیک

 902 امور فرهنگی
 801 ریابیتبلیغات و بازا

 801 تربیت مربی قرآن کریم
 801 تکنولوژي آموزشی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران43فرهنگ و هنر واحد 

 902 روابط عمومی
 902 امور فرهنگی
 804 بازاریابی

 801 تبلیغات و بازاریابی
 802 حسابداري گرایش حسابرسی

 802 یش مالیحسابداري گرا
 902 روابط عمومی
 905 گرافیک

 801 مترجمی اسناد و مدارك
 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران44فرهنگ و هنر واحد 

 905 نقاشی ایرانی
 902 امور فرهنگی

 خدمات کتابداري و 
 902 اطالع رسانی

 804  کارمدیریت کسب و

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران47فرهنگ و هنر واحد 

 610 معماري
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

  تهران49 فرهنگ و هنر واحد 
 905 گرافیک

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

 803 قضاییخدمات 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران54فرهنگ و هنر واحد 

 803 نگارش حقوقی
 902 امور فرهنگی

 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش مالی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران55فرهنگ و هنر واحد 

 902 روابط عمومی
 802 ش حسابرسیحسابداري گرای

 802 حسابداري گرایش دولتی
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران56فرهنگ و هنر واحد 

 802 حسابداري گرایش مالیاتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  801 تربیت مبلغ قرآن کریم

 هاي  هماهنگی توسعه و فعالیت
 801 تربیت مربی قرآن کریم قرآنی کشور

 902 امور فرهنگی

هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت
 فرهنگی هنري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 808 خدمات جهانگردي موسسه فرهنگی اکو

 902 خبرنگاري

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

 سازمان خبرگزاري 
 جمهوري اسالمی ایران

 902 روابط عمومی دانشکده خبر
 902 امور فرهنگی

 تهران

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات داري ورامینشهر

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 جمهوري اسالمی
موسسه آموزش عالی علمی 

 کاربردي هالل ایرانـ 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 806 امداد و سوانح احمر استان چهارمحال و بختیاري هالل
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی شهرکرد
 801 اصالح و تربیت

چهارمحال 
 و بختیاري

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر

 مراکز آموزش علمی ـ کاربردي
 بهزیستی کشور

  کاربردي -علمی مرکز آموزش 
تربیت مربی مراکز پیش از  بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري

 801 دبستان
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 آموزشی
 801 تبلیغات و بازاریابی

 905 گرافیک
 610 معماري

 اداره کل تعاون استان
 چهارمحال و بختیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تعاونی پیام شهرکرد

 609 افزار کامپیوتر نرم
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 تعمیرات مکانیکی

 وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

 سازمان آموزش
 اي کشور  فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 اي شماره یک شهرکرد  فنی و حرفه

 602 ماشین افزار

 وزش عالی موسسه آم وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 704 پزشکی تکنولوژي گیاه جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

وزارت صنعت، معدن و  604 آزمون فلزات
 تجارت

هاي  انجمن جوشکاري و آزمایش
 غیرمخرب ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 802 اري گرایش صنعتیحسابد انجمن جوشکاري

 802 حسابداري گرایش مالی
 حقوق گرایش 

 شوراي حل اختالف
803 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 609 افزار کامپیوتر نرم

چهارمحال 
 و بختیاري

وزارت علوم، تحقیقات و 
  کاربردي فارسان-مرکز آموزش علمی  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 602 کشی صنعتی نقشه
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح احمر استان خراسان جنوبی هالل

 اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی بیرجند

 801 اصالح و تربیت
 سازمان بهزیستی کشور 801 تعاونامور 

 ستاد هماهنگی و نظارت بر 
 کاربردي -مراکز آموزش علمی 

 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تربیت مربی مراکز  بهزیستی استان خراسان جنوبی

 پیش از دبستان
801 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت جنوبی حج و زیارت استان خراسان

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 611 تولید مبلمان
 602 جوشکاري
 602 ماشین افزار

 نصب و تعمیر 
 آسانسور و پله برقی

602 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

 دي  کاربر-مرکز آموزش علمی 
 اي بیرجند فنی و حرفه

 602 کشی صنعتی نقشه
 801 امور تعاون
 704 پزشکی تکنولوژي گیاه
 برداري  تولید و بهره

 گیاهان دارویی و معطر
704 

 موسسه آموزش عالی  ت جهاد کشاورزيوزار
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزي بیرجند

 701 مرتع
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 802 حسابداري گرایش حسابرسی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 1بیرجند 

 804 مدیریت کسب و کار
 802 حسابداري گرایش مالی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  609 ارتباطاتفناوري اطالعات و 
 فردوس

 610 معماري

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-جامع علمیدانشگاه  فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 803 خدمات قضایی نهبندان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 نشانی خراسان جنوبی آتش

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش اطفاي حریق

خراسان 
 جنوبی

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
   کاربردي-مرکز آموزش علمی  کشور

 802 حسابداري گرایش دولتی شهرداري اسدیه
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 آموزشی
 802 حسابداري گرایش مالی

 کنترل کیفیت در 
 صنعت سیمان

606 

 802 حسابداري گرایش دولتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري بشرویه

 610 معماري
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 جوشکاري

خراسان 
 نوبیج

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
فناوري اطالعات و ارتباطات  شهرداري سرایان

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

 معاونت توسعه، مدیریت و پشتیبانی آستان قدس رضوي
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

یبانی معاونت توسعه، مدیریت و پشت
 آستان قدس رضوي

 902 امور فرهنگی

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 گرایش نجات

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  806
 احمر استان خراسان رضوي هالل

 806 امداد و سوانح
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 گرایش نجات
806 

جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

دي  کاربر-مرکز آموزش علمی 
 احمر شهرستان سبزوار هالل

 806 امداد و سوانح
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  802 حسابداري گرایش مالیاتی

 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی کاشمر
 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 د دانشگاهی مشهدجها
 حقوق قضایی گرایش 

 علوم ثبتی
803 

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609 وري اطالعات و ارتباطاتفنا خانه کارگر واحد مشهد

 801 اصالح و تربیت
 سازمان بهزیستی کشور

 ستاد هماهنگی و نظارت بر 
 کاربردي -مراکز آموزش علمی 

 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تربیت مربی خانه  بهزیستی گناباد استان خراسان رضوي

 کودکان و نوجوانان
801 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت حج و زیارت استان خراسان رضوي

 808 خدمات جهانگردي
سازمان میراث فرهنگی،  610 معماري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري
 میراث خراسان رضوي

 808 هتلداري
 نیروي انتظامی  803 ارشاد و معاضدت قضایی

 جمهوري اسالمی ایران
 فرماندهی انتظامی 
 استان خراسان رضوي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 803 خدمات قضایی نیروي انتظامی خراسان رضوي

وزارت امور اقتصادي و 
 دارایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان امور مالیاتی کشور
 802 حسابداري گرایش مالیاتی یاتی مشهدمال

 اداره کل تعاون 
 رضوي استان خراسان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اداره کل تعاون استان خراسان رضوي

 802 حسابداري گرایش حسابرسی

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 601 تکنولوژي کنترل
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 اي گناباد نی و حرفهف
 602 جوشکاري

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 602 یکیتعمیرات مکان
 602 جوشکاري

خراسان 
 رضوي

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 سازمان آموزش  اجتماعی

 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي مشهد فنی و حرفه

 602 ماشین افزار
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 701 انتقال آب

تکنولوژي کاربرد و نگهداري 
 705 هاي زراعی و باغی ماشین

 704 پزشکی تکنولوژي گیاه
 704 راکیهاي خو تولید قارچ
برداري گیاهان  تولید و بهره

 704 دارویی و معطر

 704 گل و گیاهان زینتی
 705 مکانیزاسیون کشاورزي

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

 )مشهد(

هاي  مکانیسین ماشین
 705 کشاورزي

 607 اویونیک
 607 تعمیر و نگهداري هواپیما

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609 افزار کامپیوتر نرم صنعت هوانوردي مشهد

 607 اویونیک
 607 ایمنی زمینی فرودگاهی
 607 تعمیر و نگهداري هواپیما

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 فنون و خدمات هوایی

 PPL 607 خلبانی -هوانوردي 
 607 اویونیک

 607 ایمنی زمینی فرودگاهی
 607 تعمیر و نگهداري هواپیما

 سازمان هواپیمایی کشور وزارت راه و شهرسازي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 ت هوایی مشهدفنون و خدما

 PPL 607 خلبانی -هوانوردي 
 دفتر پژوهش، فناوري و آموزش  609 ارتباطاتفناوري اطالعات و 

 وزارت صنایع و معادن
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 609 افزار کامپیوتر نرم صنعت غذا تربت جام
 هاي صنعتی  شرکت شهرك 802 حسابداري گرایش صنعتی

 خراسان رضوي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هاي صنعتی  شرکت شهرك

 خراسان رضوي
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

 804 بازاریابی
 601 تکنولوژي کنترل

نصب و تعمیر آسانسور و پله 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت فراز صنعت آیریا 602 برقی

 فراز صنعت آیریاشرکت 

 602 کشی صنعتی نقشه
ایمنی و بهداشت در واحدهاي 

 804 صنفی

 602 یتعمیرات مکانیک
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

  تولید و -صنایع غذایی 
 614 فرآوري خشکبار

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گروه کارخانجات پارت الستیک
 گروه کارخانجات پارت الستیک

 602 کشی صنعتی نقشه
 601 تکنولوژي کنترل

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

 مرکز بررسی، تحقیق و آموزش 
 صنایع قند ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بررسی، تحقیق و آموزش 

 صنایع قند ایران
 614 صنایع قند

ي کاربرد و نگهداري تکنولوژ
 هاي زراعی و باغی ماشین

705 

 802 حسابداري گرایش مالی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شرکت کشت و صنعت جوین
 614 صنایع قند

 ایمنی و بهداشت در 
 واحدهاي صنفی

804 

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش مالی
 شیمی آزمایشگاهی 
 گرایش غذایی

614 

سان خرا
 رضوي

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شرکت یکدانه شرق

  تولید و -صنایع غذایی 
 فرآوري خشکبار

614 
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی آموزشیمرکز  دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 606 آزمایشگاه صنایع سرامیک

 804 بازاریابی
 606 خط تولید صنایع سرامیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شیمی آزمایشگاهی  گروه کارخانجات چینی مقصود

 گرایش صنعتی
614 

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 802 حسابداري گرایش دولتی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت
موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت 

 609 سخت افزار کامپیوتر )خراسان رضوي(صنایع و معادن 
 602  و نگهداري خودروتعمیر

 602 جوشکاري
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 602 خدمات پس از فروش خودرو
 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

 602 ماشین افزار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  موسسه تصمیم یارتوس
 تصمیم یارتوس

 602 کشی صنعتی نقشه
 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش دولتی

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

هاي  موسسه مطالعات و پژوهش
 بازرگانی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 802 حسابداري گرایش مالی حد خراسان رضويبازرگانی وا

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 انجمن مدیریت ایران 802 ایش مالیحسابداري گر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 انجمن مدیریت ایران 
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات واحد خراسان رضوي

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 حقوق قضایی گرایش 

 علوم ثبتی
803 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1تربت حیدریه 

 610 معماري
 حقوق قضایی گرایش 

 علوم ثبتی
803 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
  کاربردي -آموزش علمی مرکز 

 چناران
 610 معماري

 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 905 گرافیک
 610 معماري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1سبزوار 

 609 فزار کامپیوترا نرم
 تربیت مربی مراکز 
 پیش از دبستان

801 

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی
 حقوق قضایی گرایش 

 علوم ثبتی
803 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 2سبزوار 

 610 معماري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 802  صنعتیحسابداري گرایش سرخس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 قوچان

 حقوق قضایی گرایش 
 علوم ثبتی

803 

 کاربردي-دانشگاه جامع علمی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات 1نیشابور 

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 802 حسابداري گرایش مالی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 موسسه آموزش عالی آزاد  هاي عالی آزاد دفتر آموزش

 خوارزمی خراسان رضوي
 609 افزار کامپیوتر نرم

 808 خدمات جهانگردي

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوري

دفتر امور رفاهی وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 808 هتلداري هتلداري و جهانگردي پردیسان

 902 خبرنگاري

خراسان 
 رضوي

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

 دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 905 گرافیک خبرنگاران
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی نارگا استان

 آموزشی
 801 تکنولوژي آموزشی

 عکاسی و -سازي  فیلم
 903 برداري فیلم

 905 گرافیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  خراسان رضوي1فرهنگ و هنر واحد 

 905 نقاشی ایرانی
 902 روابط عمومی
 905 گرافیک

 دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 804 مدیریت کسب و کار  خراسان رضوي2فرهنگ و هنر واحد 

 902 خبرنگاري

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

 سازمان خبرگزاري 
 جمهوري اسالمی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 902 عمومیروابط  خبر مشهد

 802 حسابداري گرایش دولتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 610 معماري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شهرداري جغتاي
 609 افزار کامپیوتر نرم
هاي  ي شیر و فرآوردهتکنولوژ

 703 لبنی
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شهرداري کاخک

 704 گل و گیاهان زینتی
 802 حسابداري گرایش حسابرسی
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 ريشهردا

609 

 610 معماري

خراسان 
 رضوي

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري مشهد

 609 افزار کامپیوتر نرم

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 گرایش نجات

جمعیت هالل احمر  806
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شمالی احمر استان خراسان  هالل

 806 امداد و سوانح
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

 609 افزار کامپیوتر نرم
 808 آشپزي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
نصب و تعمیر آسانسور و پله  اي بجنورد فنی و حرفه

 602 برقی

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 611 تولید مبلمان

 602 شکاريجو
 704 گل و گیاهان زینتی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور حرفهفنی و 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي شیروان فنی و حرفه

نصب و تعمیر آسانسور و پله 
 602 برقی

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 طاتفناوري اطالعات و ارتبا

 905 گرافیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 2بجنورد 

 610 معماري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 804 مدیریت کسب و کار جاجرم
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 804 مدیریت کسب و کار

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوري

 کاربردي-دانشگاه جامع علمی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شیروان

 610 معماري
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 گرایش اطفاي حریق
806 

خراسان 
 شمالی

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
فناوري اطالعات و ارتباطات  شهرداري خراسان شمالی

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 تعمیرات مکانیکی
 601 تکنولوژي کنترل
 602 جوشکاري
 602 ماشین افزار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جامعه اسالمی کارگران جامعه اسالمی کارگران
 امعه اسالمی کارگران استان خوزستانج

 602 کشی صنعتی نقشه
جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -ش علمی مرکز آموز
 806 امداد و سوانح احمر استان خوزستان هالل

 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش دولتی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 حقوق گرایش 
 803 اختالفشوراي حل 

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 کاربردي  مرکز آموزش علمی ـ جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی اهواز

 609 افزار کامپیوتر نرم
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 خانه کارگر  601 ژي کنترلتکنولو
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 802 حسابداري گرایش صنعتی خانه کارگر اهواز

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان خوزستان

تربیت مربی مراکز پیش از 
 801 دبستان

 805 تربیت مربی تکواندو
 805 تربیت مربی کشتی
 805 مربیگري سوارکاري

ستقالل باشگاه فرهنگی، ورزشی ا سازمان تربیت بدنی
 خوزستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل 

 خوزستان
 805 مربیگري فوتبال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت ن خوزستانحج و زیارت استا

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 جوشکاري

 602 ماشین افزار )ع(علی اي امام فنی و حرفه
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 تعمیرات مکانیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 جوشکاري اي دزفول فنی و حرفه

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
وزارت علوم، تحقیقات و  610 معماري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري
 609 افزار کامپیوتر نرم 1دزفول 

 902 امور فرهنگی
 902 خبرنگاري

 خوزستان

ت فرهنگ و ارشاد وزار
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی اسالمی

 902 روابط عمومی خبر اهواز
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح احمر استان زنجان هالل

 801 تبلیغات و بازاریابی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 903  تدوین فیلم-سازي  فیلم
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

 جهاد دانشگاهی زنجان
 609 افزار کامپیوتر نرم

 خانه کارگر  602 تعمیر و نگهداري خودرو
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 ماشین افزار خانه کارگر واحد زنجان

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 801 اصالح و تربیت بهزیستی استان زنجان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 جوشکاري اي خدابنده فنی و حرفه

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 تعمیرات مکانیکی
 704 گل و گیاهان زینتی
 602 ماشین افزار

 705 مکانیزاسیون کشاورزي

 زنجان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
  کاربردي - مرکز آموزش علمی اي کشور فنی و حرفه

 اي زنجان فنی و حرفه

هاي  مکانیسین ماشین
 705 کشاورزي
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 آموزشی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 اي زنجان و حرفهفنی 
 نصب و تعمیر آسانسور و 

 602 پله برقی

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان آموزش 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اي کشور فنی و حرفه
 602 جوشکاري اي طارم فنی و حرفه

 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی

 614 تکنولوژي آرد سازي
 601 تکنولوژي کنترل

 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 804 مدیریت کسب و کار

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  سهامی عام صنعتی مینوشرکت

 602 عتیکشی صن نقشه
 902 امور فرهنگی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

هاي آبی  عمران ساختمان
 608 گرایش ساختمان

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 610 معماري

وزارت علوم، تحقیقات و 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 ابهر

 609 افزار کامپیوتر نرم
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  804 بازاریابی

 هاي  سازمان همیاري و شهرداري
 استان زنجان

فناوري اطالعات و ارتباطات 
اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش اطفاي حریق

 802 حسابداري گرایش دولتی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 902 روابط عمومی

 زنجان

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

  کاربردي -می مرکز آموزش عل
 قلعه شهرداري صایین

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 جمهوري اسالمی
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 806 امداد و سوانح احمر استان سمنان هالل

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهر استان سمنان ی مهديبهزیست

 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  609 سخت افزار کامپیوتر
 602 ماشین افزار اي سمنان فنی و حرفه

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اي کشور فنی و حرفه

 611 تولید مبلمان اي شاهرود فهفنی و حر
 704 پزشکی تکنولوژي گیاه
 704 خوراکیهاي  تولید قارچ
برداري گیاهان  تولید و بهره

 704 دارویی و معطر

 802 حسابداري گرایش مالی
 701 زهکشی و بهسازي خاك
 704 گل و گیاهان زینتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزي سمنان

 701 مرتع
 703 بهداشتیار دامپزشکی
 703 پرورش طیور
 703 پرورش گاو

تکنولوژي تولید و فرآوري 
 704 پسته

 802 حسابداري گرایش مالی
 902 روابط عمومی

 703 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 سمنان

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

 609 افزار کامپیوتر نرم
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 آموزشی
 801 تعاونامور 

 701 انتقال آب
 704 تکنولوژي تولیدات زراعی

 704 پزشکی تکنولوژي گیاه
 704 هاي خوراکی تولید قارچ
برداري گیاهان  تولید و بهره

 704 دارویی و معطر

 802 حسابداري گرایش مالی
 902 روابط عمومی

 704 گل و گیاهان زینتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

 705 نیزاسیون کشاورزيمکا
 701 انتقال آب
 704 پزشکی تکنولوژي گیاه

 802 حسابداري گرایش مالی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 705 مکانیزاسیون کشاورزي

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

 609 افزار کامپیوتر نرم
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت پالنده صاف 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 602 کشی صنعتی نقشه شرکت پالنده صاف
ایمنی و بهداشت در واحدهاي 

 804 صنفی

 602 تعمیرات مکانیکی
 802 بداري گرایش صنعتیحسا

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت غرب استیل
 شرکت غرب استیل

 804 مدیریت کسب و کار
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت زغالسنگ البرز شرقی 806 گرایش نجات
 802 حسابداري گرایش مالیاتی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

 602 تعمیرات مکانیکی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 جوشکاري

 602 کشی صنعتی نقشه شرکت سیم و کابل مغان
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 802 عتیحسابداري گرایش صن

، معدن و وزارت صنعت
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -ی علم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  صنعت، معدن و تجارت
 602 کشی صنعتی نقشه گارشو شرکت صنایع روشنایی مون

 802 حسابداري گرایش مالی
 حقوق قضایی گرایش

 803  علوم ثبتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  902 روابط عمومی
 شهرداري بیارجمند

فناوري اطالعات و ارتباطات 
اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

 902 امور فرهنگی
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

 سمنان

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري سمنان

 610 معماري
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح احمر استان سیستان و بلوچستان هالل

 602 تعمیرات مکانیکی
 خانه کارگر  609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 جمهوري اسالمی ایران
 خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 609 افزار کامپیوتر نرم خانه کارگر واحد زاهدان
 802 حسابداري گرایش مالی
 سازمان منطقه آزاد  سازمان مناطق آزاد 801 مدیریت خدمات بندري

  صنعتی چابهار-تجاري 
 مرکز آموزش 

 610 معماري  کاربردي چابهار-علمی 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 تعمیر و نگهداري خودرو اي چابهار فنی و حرفه
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 ودروتعمیر و نگهداري خ

سیستان و 
 بلوچستان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 تماعیاج

 سازمان آموزش
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اي کشور  فنی و حرفه

 602 جوشکاري اي زابل فنی و حرفه
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 آموزشی
ارتباطات و فناوري اطالعات 

)ICT( 601 

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 تعاون، کار و رفاه وزارت
 اجتماعی

 سازمان آموزش
 اي کشور  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي زاهدان فنی و حرفه

 602 جوشکاري
 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی

 804 بازاریابی
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 801 خدمات گمرکی
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

 614  نان  تولید-نایع غذایی ص

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
 کاربردي علمی ـ

 صنعت، معدن و تجارت
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شرکت صنایع غذایی مینو شرق

 804 مدیریت کسب و کار
 802 حسابداري گرایش دولتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 609 افزار کامپیوتر نرم 1زاهدان 
 801 تکنولوژي آموزشی

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

 حقوق گرایش
 803  شوراي حل اختالف

خدمات مالی در واحدهاي 
 804 صنفی

 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف
 801 راهنماي آموزشی
 803 ضابطین قضایی

 609 اتفناوري اطالعات و ارتباط
 610 معماري

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 2زاهدان 

 602 کشی صنعتی نقشه
 902 امور فرهنگی

 801 تبلیغات و بازاریابی
 902 روابط عمومی

کاسی و  ع-سازي  فیلم
 903 برداري فیلم

 وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت
 فرهنگی هنري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

 905 گرافیک
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 806 گرایش اطفاي حریق

سیستان و 
 بلوچستان

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري

هاي آبی  عمران ساختمان استان سیستان و بلوچستان
 608 نگرایش ساختما

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 جمهوري اسالمی
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 806 امداد و سوانح احمر شهرستان شیراز هالل
 802 حسابداري گرایش حسابرسی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 609 افزار کامپیوتر نرم هاد دانشگاهی شیرازج
 602 تعمیرات مکانیکی
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش مالی
 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد شیراز

 602 کشی صنعتی نقشه
 801 اصالح و تربیت

ی خانه کودکان و تربیت مرب
 801 نوجوانان

 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 801 تکنولوژي آموزشی
 801 راهنماي آموزشی

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  بهزیستی استان فارس

 801 مدیریت خانواده

 فارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت حج و زیارت استان فارس
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 آموزشی
 حقوق قضایی گرایش

  علوم ثبتی
803 

 حقوق گرایش 
 803 شوراي حل اختالف

 803 خدمات قضایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
 اداره کل دادگستري استان فارس

 803 ضابطین قضایی
ارتباطات و فناوري اطالعات 

)ICT( 601 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
وزارت ارتباطات و فناوري 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  کارخانجات مخابراتی ایران اطالعات
 شیراز-یرانکارخانجات مخابراتی ا

 602 ماشین افزار
ایمنی و بهداشت در واحدهاي 

 804 صنفی

گهداري تجهیزات تعمیر و ن
 آزمایشگاه تشخیص -پزشکی

 پزشکی
601 

تعمیر و نگهداري تجهیزات 
 601 پزشکی گرایش اتاق عمل

برداري گیاهان  تولید و بهره
 704 دارویی و معطر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

وزارت بهداشت، درمان و 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز آموزش پزشکی

 علوم پزشکی کوار

 801 مترجمی اسناد و مدارك
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

وزارت تعاون، کار و رفاه  602 ماشین افزار فارس اي خلیج فنی و حرفه
 اجتماعی

 ن آموزشسازما
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اي کشور  فنی و حرفه

 602 جوشکاري اي شهرستان المرد  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  801 امور تعاون
 704 تولید مرکبات )جهرم(جهاد کشاورزي فارس 

 801 امور تعاون
 703 بهداشتیار دامپزشکی
هاي  تکنولوژي شیر و فرآورده

 703 لبنی

برداري گیاهان   بهرهتولید و
 704 دارویی و معطر

 614  نان  تولید-صنایع غذایی 
 703 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )شیراز(جهاد کشاورزي فارس 

 704 گل و گیاهان زینتی
 703 پرورش طیور
 703 پرورش گاو

 703 پرورش گوسفند و بز
 704 تکنولوژي تولیدات زراعی

 704 پزشکی تکنولوژي گیاه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

 701 زهکشی و بهسازي خاك
 801 امور تعاون

تکنولوژي کاربرد و نگهداري 
 705 هاي زراعی و باغی ماشین

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  جهاد کشاورزي کاربردي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 

 705 مکانیزاسیون کشاورزي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 602 تعمیر و نگهداري خودرو مجتمع هوادریا

ارتباطات و فناوري اطالعات 
)ICT( 601 

 609 وترسخت افزار کامپی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

فاع و پشتیبانی وزارت د
 صاایران نیروهاي مسلح

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت صنایع مخابراتی راه دور 

  شیراز-ایران 
 609 افزار کامپیوتر نرم

 802 حسابداري گرایش دولتی
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 808 خدمات جهانگردي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان مدیریت صنعتی
 سازمان مدیریت صنعتی شیراز

 609 افزار کامپیوتر رمن
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 605 صنایع پالستیک

 فارس

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت تولیدي صنعتی فراسان

 602 کشی صنعتی نقشه
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
تکنولوژي صنایع کمپوت و 

 کنسرو سازي
614 

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي -علمی 
 نعت، معدن و تجارتص

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
شرکت تولیدي دشت مرغاب یک و 

 شیمی آزمایشگاهی  یک
 614 گرایش غذایی

 804 بازاریابی
 خدمات مالی در 
 واحدهاي صنفی

804 

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه مطالعات و 
 هاي بازرگانی پژوهش

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )شیراز(واحد فارس بازرگانی 

 804 مدیریت کسب و کار
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 802 حسابداري گرایش مالی
 قوق قضایی گرایش ح

 803 علوم ثبتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 آباده

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 806 امداد و سوانح

 602 برداري پاالیش گاز بهره

 602 جوشکاري
 802 حسابداري گرایش دولتی
 حقوق قضایی گرایش

  علوم ثبتی
803 

 808 يخدمات جهانگرد
 803 خدمات قضایی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 609 افزار کامپیوتر نرم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 کازرون

 602 کشی صنعتی نقشه
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 802 حسابداري گرایش مالی الرستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 تعمیرات مکانیکی
 905 گرافیک 1مرودشت 

 601 تکنولوژي کنترل
 802 حسابداري گرایش مالی

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 ریز نی

 804 مدیریت کسب و کار
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 سازمان خبرگزاري 
 جمهوري اسالمی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 902 روابط عمومی خبر شیراز

 602 برداري پاالیش گاز بهره
 کاربردي -موزش علمی مرکز آ استانداري فارس 802 حسابداري گرایش صنعتی

 فرمانداري فیروزآباد
 610 معماري

 802 حسابداري گرایش مالی
 وزارت کشور

 ها و  سازمان شهرداري
 هاي کشور دهیاري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 610 معماري هاي شیراز شهرداري

عمران آب و فاضالب گرایش 
 608 شبکه و تصفیه خانه آب

 فارس

 آموزش عالی موسسه  وزارت نیرو
 تاسیسات حرارتی -مکانیک  مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس  کاربردي صنعت آب و برق-علمی 

 602 نیروگاه ها گرایش گاز

جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي - آموزش علمی مرکز
 806 امداد و سوانح احمر استان قزوین هالل

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف

 609  ارتباطاتفناوري اطالعات و
 905 گرافیک

 602 ماشین افزار
 609 افزار کامپیوتر نرم

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد قزوین

 602 کشی صنعتی نقشه
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 جوشکاري

 وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  برادران1اي شماره  فنی و حرفه

 602 ماشین افزار
 802 حسابداري گرایش دولتی
 802 حسابداري گرایش مالی

 قزوین

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزي قزوین

 609 کامپیوترافزار  نرم
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 703 بهداشتیار دامپزشکی
 703 پرورش طیور

  عالی موسسه آموزش وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
تکنولوژي کاربرد و نگهداري  شرکت سیمرغ

هاي فرآوري خوراك  ماشین
 دام، طیور و آبزیان

705 

  کاربردي -ی مرکز آموزش علم شرکت صنعتی نیرو محرکه 602 ماشین افزار
 602 کشی صنعتی نقشه نیرو محرکه

 601  قدرت گرایش توزیع-برق 
 601 تکنولوژي کنترل
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی
 802 لجستیک گرایش زنجیره تامین

 602 ماشین افزار
 610 معماري

 نصب و تعمیر 
 602 سانسور و پله برقیآ

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  علوم و فنون قزوین
  علوم و فنون قزوین

 602 کشی صنعتی نقشه
شیمی آزمایشگاهی گرایش 

 614 آرایشی بهداشتی
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش صنعتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت سمبل شیمی

 804 مدیریت کسب و کار
 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی
 804 بازاریابی

تکنولوژي صنایع کمپوت و 
 614 کنسرو سازي

 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

 614  نان  تولید-صنایع غذایی 
 614  روغن خوراکی-صنایع غذایی 

 614 صنعت شیرینی سازي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت صنعتی مهرام

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 609 افزار کامپیوتر نرم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 انگی پارسشرکت لوازم خ

 602 کشی صنعتی نقشه
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 804 يهاي تجار سرپرستی مجتمع
 602 ماشین افزار

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )پویش پارت سیمین(کاسپین

 602 کشی صنعتی نقشه
 804 بازاریابی

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 804 مدیریت کسب و کار

 609 افزار کامپیوتر نرم

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 و تجارتصنعت، معدن 

 موسسه آموزشی و پژوهشی 
 )قزوین(وزارت صنایع و معادن 

 602 کشی صنعتی نقشه
برداري گیاهان  تولید و بهره

 704 دارویی و معطر

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 الموت

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي - علمی مرکز آموزش
 609 افزار کامپیوتر نرم تاکستان

فناوري اطالعات و ارتباطات 
اي در  گرایش خدمات رایانه

 هرداريش
609 

 قزوین

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري قزوین

 610 معماري
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح احمر استان قم هالل

 804 بازاریابی
 قم

  کاربردي -ی مرکز آموزش علم جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 804 مدیریت کسب و کار جهاد دانشگاهی قم
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کد زیرگروه  یرشته تحصیل مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت

 801 امور حج و زیارت حج و زیارت استان قم

 610 يمعمار
سازمان میراث فرهنگی،  905 نقاشی ایرانی

 صنایع دستی و گردشگري
 معاونت صنایع دستی و 

 هنرهاي سنتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 808 هتلداري صنایع دستی استان قم
 حقوق قضایی گرایش

 803  علوم ثبتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 803 خدمات قضایی
 اداره کل دادگستري استان قم

 803 نگارش حقوقی
وزارت امور اقتصادي و 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تی کشورسازمان امور مالیا دارایی
 802 حسابداري گرایش حسابرسی مالیاتی قم

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 روتعمیر و نگهداري خود
 601 تکنولوژي کنترل
 602 جوشکاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي استان قم اداره کل فنی و حرفه

 602 ماشین افزار
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 601 تکنولوژي کنترل

 609 سخت افزار کامپیوتر

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 پردیسان) ع(رضا  اي امام فنی و حرفه

 602 کشی صنعتی نقشه
 801 امور تعاون
 701 انتقال آب

 702 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
برداري گیاهان  تولید و بهره

 704 دارویی و معطر
 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي

  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 جهاد کشاورزي قم

 704 گل و گیاهان زینتی
وزارت صنعت، معدن و  801 خدمات گمرکی

 تجارت
 سازمان صنایع و معادن 

 استان قم
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات صنایع و معادن قم
 902 امور فرهنگی
 902 خبرنگاري

 903  نقاشی متحرك-سازي  فیلم
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 دفتر آموزش و توسعه 

 هاي فرهنگی هنري فعالیت
  کاربردي -موزش علمی مرکز آ

 فرهنگ و هنر واحد قم
 905 نقاشی ایرانی

فناوري اطالعات و ارتباطات 
اي در  رایانهگرایش خدمات 

 شهرداري
609 

 قم

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري قم

 610 معماري
 802 حسابداري گرایش مالی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 610 معماري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی کردستان

 609 افزار کامپیوتر نرم
 806 امداد و سوانح

 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 801 تکنولوژي آموزشی
 سازمان بهزیستی کشور

  هماهنگی و نظارت بر ستاد
 کاربردي -مراکز آموزش علمی 

 بهزیستی کشور
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 بهزیستی استان کردستان

 801 مدیریت خانواده
سازمان میراث فرهنگی،  808 خدمات جهانگردي

 دشگريصنایع دستی و گر
 معاونت صنایع دستی و 

 هنرهاي سنتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 905 نقاشی ایرانی صنایع دستی سنندج
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 حقوق گرایش 
 803 شوراي حل اختالف

 803 خدمات قضایی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

 اداره کل دادگستري استان کردستان

 803 دستیار قضایی
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 601 تکنولوژي کنترل
 611 تولید مبلمان
 602 جوشکاري
 602 ماشین افزار

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي سنندج فنی و حرفه

 نصب و تعمیر آسانسور و 
 602 پله برقی

 804 بازاریابی
 801 تبلیغات و بازاریابی

 کردستان

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

هاي  موسسه مطالعات و پژوهش
 بازرگانی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 802 حسابداري گرایش مالی سازمان بازرگانی استان کردستان
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 801 خدمات گمرکی

خدمات مالی در واحدهاي 
وزارت صنعت، معدن و  804 صنفی

 تجارت
هاي  موسسه مطالعات و پژوهش

 بازرگانی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

سرپرستی شبکه توزیع کاال و  سازمان بازرگانی استان کردستان
 804 خدمات

 802 حسابداري گرایش مالی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 609 افزار کامپیوتر نرم بیجار
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 804 یریت کسب و کارمد
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 سقز

 610 معماري
 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 802 حسابداري گرایش مالی

 610 معماري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 1سنندج 
 609 افزار کامپیوتر نرم

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 610 معماري 1قروه 

 902 امور فرهنگی
 802 حسابداري گرایش مالی

 902 روابط عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت

 فرهنگی هنري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  کردستان1فرهنگ و هنر واحد 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 802 حسابداري گرایش مالی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی
 610 معماري

 کردستان

هاي  ا و دهیاريه سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري دیواندره

 609 افزار کامپیوتر نرم
جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -موزش علمی مرکز آ
 806 امداد و سوانح احمر استان کرمان هالل

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

حقوق گرایش شوراي حل 
 803 اختالف

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی زرند

 609 مپیوترافزار کا نرم
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 جهاد دانشگاهی سیرجان
 حقوق قضایی گرایش

 803  علوم ثبتی
 802 حسابداري گرایش مالی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی
 حقوق گرایش 

 803 حل اختالف شوراي
 803 ضاییخدمات ق

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 610 معماري

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی کرمان

 609 افزار کامپیوتر نرم
 602 تعمیرات مکانیکی
 601 تکنولوژي کنترل

 802 حسابداري گرایش صنعتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 خانه کارگر واحد رفسنجان
 602 کشی صنعتی نقشه

 601  قدرت گرایش توزیع-برق 
 602 تعمیرات مکانیکی
 601 تکنولوژي کنترل

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 خدمات مالی در 

 804 حدهاي صنفیوا
 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد کرمان

 609 افزار کامپیوتر نرم
 806 سوانحامداد و 

 تربیت مربی مراکز 
 سازمان بهزیستی کشور 801 پیش از دبستان

 ستاد هماهنگی و نظارت بر 
 کاربردي -مراکز آموزش علمی 

 بهزیستی کشور
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 بهزیستی بم استان کرمان
 801 تکنولوژي آموزشی

 801 تربیت مبلغ قرآن کریم
 801 تربیت مربی قرآن کریم

 905 گرافیک

 کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی
 حوزه هنري واحد کرمان

 610 معماري
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 آموزشی

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت حج و زیارت استان کرمان

 808 آشپزي
 808 خدمات جهانگردي
 905 نقاشی ایرانی

سازمان میراث فرهنگی، 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت گردشگري صنایع دستی و گردشگري

 خدمات جهانگردي استان کرمان
 808 هتلداري

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
تکنولوژي کاربرد و نگهداري 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  705 هاي زراعی و باغی ماشین
 اي بردسیر فنی و حرفه

 602 جوشکاري
 602  مکانیکیتعمیرات

 602 ماشین افزار

 و رفاه وزارت تعاون، کار
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 نصب و تعمیر آسانسور و  اي کرمان فنی و حرفه

 602 پله برقی

 607 اویونیک
 ایمنی و بهداشت در 

 804 صنفی واحدهاي

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 607 تعمیر و نگهداري هواپیما

 609 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 601 تکنولوژي کنترل
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 604 گري گرایش ذوب ریخته

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 609 افزار کامپیوتر نرم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  موسسه فرهنگی و آموزشی بلداالمین
 بلداالمین

 602 کشی صنعتی نقشه
 802 حسابداري گرایش حسابرسی

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه مطالعات و 
 هاي بازرگانی پژوهش

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 804 مدیریت کسب و کار سازمان بازرگانی استان کرمان

 802 حسابداري گرایش مالی
   کاربردي-مرکز آموزش علمی  803 خدمات قضایی

 609 افزار کامپیوتر نرم بم
 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 801 تکنولوژي آموزشی

 802 حسابداري گرایش دولتی

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهر بابک

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 802 حسابداري گرایش دولتی
 802 حسابداري گرایش مالی

 902 روابط عمومی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 استانداري کرمان
 609 افزار کامپیوتر نرم

 602 تعمیرات مکانیکی
 802 حسابداري گرایش مالی

 609 ت و ارتباطاتفناوري اطالعا

  کرماناستانداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 کهنوج

 609 افزار کامپیوتر نرم
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 806 گرایش نجات

 802 حسابداري گرایش مالی
 902 روابط عمومی

عات و ارتباطات فناوري اطال
اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

 704 گل و گیاهان زینتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هاي  سازمان همیاري شهرداري

 استان کرمان

 610 معماري
 610 معماري

 کرمان

 وزارت کشور

 ها و  سازمان شهرداري
 هاي کشور دهیاري

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی 
 609 افزار کامپیوتر نرم شهر شهرداري امین

جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
 الل ایران کاربردي ه-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح احمر استان کرمانشاه هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی کرمانشاه

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 611 تولید مبلمان
 602 جوشکاري

 کرمانشاه
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 ن آموزش سازما

 اي کشور فنی و حرفه
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  کرمانشاه1اي شماره  فنی و حرفه
 602 ماشین افزار
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 آموزشی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  کرمانشاه1اي شماره  فنی و حرفه
 صب و تعمیر آسانسور ون

 602  پله برقی

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 705 مکانیزاسیون کشاورزي

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اي کشور فنی و حرفه

هاي پیشرفته  اي مهارت فنی و حرفه
هاي  مکانیسین ماشین کرمانشاه

 705 کشاورزي

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
  کاربردي - آموزش علمی مرکز سازمان مدیریت صنعتی 804 مدیریت کسب و کار

 سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه
 602 کشی صنعتی نقشه

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت تولیدي پویا غرب
 602 جوشکاري شرکت تولیدي پویا غرب

 802 حسابداري گرایش مالی
 حقوق گرایش 

 803 شوراي حل اختالف

 609 افزار کامپیوتر نرم

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  اسالم آباد غرب

 602 کشی صنعتی نقشه
 602 هداري خودروتعمیر و نگ

 601 تکنولوژي کنترل
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 )ع( امام رضا 

 610 معماري
 802 حسابداري گرایش صنعتی

  گرایش حقوق
 803 شوراي حل اختالف

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 804 مدیریت کسب و کار

وم، تحقیقات و وزارت عل
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 روانسر

 610 معماري
 902 امور فرهنگی

 کرمانشاه

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت
 فرهنگی هنري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 902 ط عمومیرواب  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 جمهوري اسالمی
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 806 امداد و سوانح احمر استان کهگیلویه و بویراحمد هالل
 802 حسابداري گرایش مالی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گاهیجهاد دانش جهاد دانشگاهی 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی یاسوج

 801 اصالح و تربیت
 سازمان بهزیستی کشور 902 امور فرهنگی

 ستاد هماهنگی و نظارت بر 
 کاربردي -مراکز آموزش علمی 

 بهزیستی کشور
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

 تربیت مربی مراکز یستی استان کهگیلویه و بویراحمد بهز
 801  پیش از دبستان

 601  دقیق الکترونیک و ابزار-برق 
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  602 تعمیر و نگهداري خودرو

تکنولوژي کاربرد و نگهداري  اي برادران دهدشت  فنی و حرفه
 705 هاي زراعی و باغی ماشین

 602 تعمیرات مکانیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش
 اي کشور  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 ماشین افزار اي دوگنبدان فنی و حرفه

 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -آموزش علمی مرکز 
 دهدشت

 804 مدیریت کسب و کار
 602 برداري پاالیش گاز بهره

 802 حسابداري گرایش دولتی
 حقوق قضایی گرایش

 803  علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1گچساران 

 609 افزار کامپیوتر نرم
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 802 حسابداري گرایش مالی 2گچساران 

 803 دستیار قضایی
 902 روابط عمومی

کهگیلویه و 
 بویراحمد

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 610 اريمعم 2گچساران 
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 آموزشی
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 حقوق قضایی گرایش

کهگیلویه و  803  علوم ثبتی
 بویراحمد

 وزارت علوم، تحقیقات و
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 حقوق گرایش  1یاسوج 
 803 شوراي حل اختالف

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 جمهوري اسالمی
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -موزش علمی مرکز آ
 806 امداد و سوانح احمر استان گلستان هالل

 شیمی آزمایشگاهی 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 614 گرایش غذایی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی گلستان
 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی
 804 بازاریابی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 خدمات مالی در 
 804 واحدهاي صنفی
 902 روابط عمومی

 609 سخت افزار کامپیوتر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 602 ماشین افزار
 610 معماري

 609 افزار کامپیوتر نرم

 ه کارگر خان
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد گرگان

 602 کشی صنعتی نقشه
 801 اصالح و تربیت
 801 امور تعاون

 تربیت مربی خانه 
 801 کودکان و نوجوانان
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

 ربردي کا-مرکز آموزش علمی 
 آباد کتول استان گلستان  بهزیستی علی

 خدمات کتابداري و 
 902 اطالع رسانی

 803 ارشاد و معاضدت قضایی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی
 803 خدمات قضایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
 اداره کل دادگستري استان گلستان

 803 دستیار قضایی
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 تعمیرات مکانیکی
 602 ماشین افزار گرگاناي  فنی و حرفه

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 جوشکاري

 وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

 سازمان آموزش 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اي کشور فنی و حرفه

هاي  مکانیسین ماشین اي گنبدکاووس فنی و حرفه
 705 کشاورزي
 801 امور تعاون
 701 انتقال آب

 703 بهداشتیار دامپزشکی
 703 پرورش طیور
 703 پرورش گاو

 703 پرورش گوسفند و بز
 تکثیر و پرورش آبزیان 

 702 گرایش میگو
جنگلداري جامع 

 701 )آگروفارستري(

  موسسه آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

 704 گل و گیاهان زینتی
 804 وري در واحدهاي صنفی بهره

 خدمات مالی در 
وزارت صنعت، معدن و  804 واحدهاي صنفی

 تجارت
هاي  موسسه مطالعات و پژوهش

 بازرگانی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 بازرگانی استان گلستان
 804  و کارمدیریت کسب
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  902 امور فرهنگی

 802 حسابداري گرایش صنعتی 1گرگان 
 802 حسابداري گرایش مالی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 یکگراف

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1گرگان 

 804 مدیریت کسب و کار
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 610 معماري

 گلستان

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609 افزار کامپیوتر نرم 2گرگان 
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 802 حسابداري گرایش مالی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1گرگان 

 804 مدیریت کسب و کار
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  610 معماري
 609 افزار کامپیوتر نرم 2گرگان 

 801 تبلیغات و بازاریابی
 802 حسابداري گرایش حسابرسی

 902 ط عمومیرواب
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 فیلم سازي با گرایش 
 903 کمک کارگردانی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 3گرگان 

 609 افزار کامپیوتر نرم
 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 ثبتیعلوم 

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1گنبد کاووس 

 610 معماري
 802 حسابداري گرایش مالی
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

 804 مدیریت کسب و کار

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 2گنبد کاووس 

 609 افزار کامپیوتر نرم
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 806 گرایش نجات

 گلستان

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
فناوري اطالعات و ارتباطات  شهرداري استان گلستان

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش اطفاي حریق

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش نجات

جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

 زش عالی موسسه آمو
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان گیالن هالل

 806 امداد و سوانح
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 610 معماري  دانشگاهی رشتجهاد

هاي آبی  عمران ساختمان
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  608 گرایش ساختمان

 610 معماري جهاد دانشگاهی رودسر
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609 امپیوترافزار ک نرم جهاد دانشگاهی فومن

 602 تعمیرات مکانیکی
 خدمات مالی در 
 804 واحدهاي صنفی

 602 ماشین افزار
 609 افزار کامپیوتر نرم

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد رشت

 602 کشی صنعتی نقشه

سازمان بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
 استان گیالن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 استان گیالن
 902 امور فرهنگی

 801 اصالح و تربیت
 سازمان بهزیستی کشور

 ستاد هماهنگی و نظارت بر 
 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 شوربهزیستی ک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تربیت مربی مراکز  سازمان بهزیستی استان گیالن

 801 پیش از دبستان

 803 ارشاد و معاضدت قضایی
 حقوق قضایی گرایش

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 803  علوم ثبتی
 اداره کل دادگستري استان گیالن

 803 خدمات قضایی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اداره کل تعاون استان گیالن 801 امور تعاون

 609 افزار کامپیوتر نرم شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 تعمیرات مکانیکی

 گیالن

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 سازمان آموزش  اجتماعی

 اي کشور فنی و حرفه
 بردي  کار-مرکز آموزش علمی 

 602 جوشکاري اي شهید انصاري رشت فنی و حرفه
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی گانار استان

 آموزشی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 ماشین افزار

 602 کشی صنعتی نقشه اي شهید انصاري رشت فنی و حرفه
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 دي  کاربر-مرکز آموزش علمی  اي کشور فنی و حرفه

 602 ماشین افزار اي صومعه سرا فنی و حرفه
 703 پرورش طیور
 703 پرورش گاو

 704 رایش برنجتولید غالت گ
 704 هاي خوراکی تولید قارچ

 802 حسابداري گرایش دولتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )سرا صومعه(جهاد کشاورزي رشت 

 704 گل و گیاهان زینتی
 703 پرورش طیور

تکنولوژي کاربرد و نگهداري 
 705 هاي زراعی و باغی ماشین

 704 عیتکنولوژي تولیدات زرا
 704 پزشکی تکنولوژي گیاه

برداري گیاهان  تولید و بهره
 704 دارویی و معطر

 704 گل و گیاهان زینتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

 705 مکانیزاسیون کشاورزي
 702 بهداشت آبزیان

 703 بهداشتیار دامپزشکی
 702 پرورش آبزیان زینتیتکثیر و 

 تکثیر و پرورش آبزیان 
 702 گرایش آب شیرین
 شیمی آزمایشگاهی 
 614 گرایش غذایی

 702 برداري صید و بهره

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

 مرکز آموزش علوم و صنایع 
 خان رشت شیالتی میرزا کوچک

 مراقبت از ذخایر و 
 703 منابع آبزیان

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش اطفاي حریق

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 801 خدمات گمرکی

ها  فناوري بنادر و لنگرگاه
گرایش تجهیزات و ماشین 

 آالت
602 

 سازمان بنادر و دریانوردي 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -می مرکز آموزش عل
واتر  شرکت خدمات دریایی تاید

 خاورمیانه انزلی

 801 مدیریت خدمات بندري
 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 تعمیرات مکانیکی
 602 ماشین افزار

 وزارت راه و شهرسازي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قات ساختمان و مسکنمرکز تحقی
 فنی لوشان

 609 افزار کامپیوتر نرم
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 602 ماشین افزار

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی 
 برهان نیروي شمال

 804 مدیریت کسب و کار
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي -علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  صنعت، معدن و تجارت

 دارو سبحان
شیمی آزمایشگاهی گرایش 

 614 غذایی

  کاربردي -می مرکز آموزش عل
 آستارا

تعمیر و نگهداري تجهیزات 
 آزمایشگاه تشخیص -پزشکی

 پزشکی
601 

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 حقوق گرایش 
 803 شوراي حل اختالف

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 610 معماري

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1تالش 

 609 افزار کامپیوتر نرم
 808 خدمات جهانگردي

 عکاسی و -سازي  فیلم
 وزارت فرهنگ و  903 برداري فیلم

 ارشاد اسالمی
 دفتر آموزش و توسعه 

 هاي فرهنگی هنري فعالیت
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 
 905 گرافیک

 802 حسابداري گرایش دولتی
 ها و  ان شهرداريسازم وزارت کشور

 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هاي سازمان همیاري شهرداري

 610 معماري  استان گیالن

 601 ونیک و ابزار دقیق الکتر-برق 
 601  قدرت گرایش توزیع-برق 

 گیالن

 موسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
  کاربردي صنعت آب و برق-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
هاي آبی  عمران ساختمان واحد آموزشی گیالن

 608 گرایش ساختمان



 44

 اردانی پودمانیکمقطع   درهاآن تحصیلی و کد زیرگروه آموزشی هریک از  مرکز آموزشی، رشته دستگاه متقاضی، ،ارگاناستان،  :)3(جدول شماره  ادامه
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی متقاضیدستگاه  ارگان استان

 آموزشی
جمعیت هالل احمر  806 امداد و سوانح

 جمهوري اسالمی
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 902 امور فرهنگی احمر استان لرستان هالل
 902 امور فرهنگی

 سازمان بهزیستی کشور
 نظارت بر ستاد هماهنگی و 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تربیت مربی مراکز  بهزیستی استان لرستان

 801 پیش از دبستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 ارتامور حج و زی  حج و زیارت استان لرستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
 803 خدمات قضایی اداره کل دادگستري استان لرستان

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 تعمیرات مکانیکی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 905 گرافیک

 اداره کل تعاون استان لرستان
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
کنندگان صنعت،  شرکت تعاونی تولید

  بروجردکشاورزي و دامپروري
 602 کشی صنعتی نقشه

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 یر و نگهداري خودروتعم

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 جوشکاري آباد اي خرم فنی و حرفه

 804 وري در واحدهاي صنفی بهره
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  801 تبلیغات و بازاریابی

 906 طراحی پوشاك پوش بروجرد شرکت زاگرس
  کاربردي - آموزش علمی مرکز

 سازي  شرکت صنایع یخچال
 استان لرستان

 602 ماشین افزار

 604 گري گرایش ذوب ریخته
 قالبسازي گرایش 

 604 هاي دایکاست ساخت قالب

 602 ماشین افزار

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 شیشه لرستان

 602 کشی صنعتی نقشه
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  802 حسابداري گرایش مالی

 602 کشی صنعتی نقشه 1ازنا 
شیمی آزمایشگاهی گرایش 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  614 غذایی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات 1الشتر 

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 601 تکنولوژي کنترل

 610 معماري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 1گودرز الی
 609 افزار کامپیوتر نرم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  801 تربیت مربی قرآن کریم
 609 افزار کامپیوتر نرم 2بروجرد 

 ایمنی و بهداشت در 
 804 اي صنفیواحده

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 دورود

 602 کشی صنعتی نقشه
 601 تکنولوژي کنترل
 حقوق گرایش 

 803 شوراي حل اختالف

 609 ارتباطاتفناوري اطالعات و 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1کوهدشت 

 609 افزار کامپیوتر نرم
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 802 حسابداري گرایش مالی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 وزارت علوم، تحقیقات و
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 نورآباد

 610 معماري
 وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

 دفتر آموزش و توسعه 
  فرهنگی هنريهاي فعالیت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 801 تبلیغات و بازاریابی  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

 802 حسابداري گرایش مالی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  704 گل و گیاهان زینتی

 804 رمدیریت کسب و کا دوره شهرداري سراب
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

 لرستان

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  هاي کشور دهیاري

 شهرداري بروجرد
 610 معماري
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 806 گرایش اطفاي حریق

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور لرستان
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 فناوري اطالعات و ارتباطات آباد شهرداري خرم

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

 804 بازاریابی
 802 حسابداري گرایش مالی

 610 معماري
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جامعه اسالمی کارگران جامعه اسالمی کارگران

 جامعه اسالمی کارگران استان مازندران
 602 کشی صنعتی نقشه

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 هوري اسالمیجم
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 806 امداد و سوانح احمر استان مازندران هالل
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 609 عات و ارتباطاتفناوري اطال

 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی بابل
 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

 602 ماشین افزار

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

 609 افزار کامپیوتر نرم

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان مازندران

 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت حج و زیارت استان مازندران

 802 حسابداري گرایش مالی
 808 خدمات جهانگردي

 610 معماري
سازمان میراث فرهنگی، 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت گردشگري صنایع دستی و گردشگري

 گلدشت کالردشت
 808 هتلداري
 801 امور تعاون
 704 پزشکی تکنولوژي گیاه

 802 حسابداري گرایش صنعتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی 

 804 مدیریت کسب و کار تنکابن
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 804 مدیریت کسب و کار

 610 معماري

 اداره کل تعاون استان مازندران
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

شرکت تعاونی تولیدي مهستان سبز 
 شمال تنکابن

 609 افزار کامپیوتر نرم
 601 ار دقیق الکترونیک و ابز-برق 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 602 جوشکاري
 602 ماشین افزار اي شرفدار کالي ساري فنی و حرفه

 808 آشپزي
 808 خدمات جهانگردي

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش
  کاربردي -مرکز آموزش علمی اي کشور  فنی و حرفه

 808 هتلداري اي هتلداري فنی و حرفه
 602 تعمیرات مکانیکی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

 602 ماشین افزار
 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 راي کیفیت اندیشان نوآور بابلس

 602 کشی صنعتی نقشه
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 601 تکنولوژي کنترل
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 609 افزار کامپیوتر نرم

 دفتر پژوهش، فناوري و آموزش 
 وزارت صنایع و معادن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 وزان چالوسکارآم

 602 کشی صنعتی نقشه
 602 تعمیرات مکانیکی

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 602 ماشین افزار

 804 مدیریت کسب و کار
 609 افزار کامپیوتر نرم

 مازندران

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

هاي  شرکت صنایع فلزي سازه
 سنگین مازندران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
هاي سنگین  یع فلزي سازهشرکت صنا

 مازندران

 602 کشی صنعتی نقشه
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 602 تعمیرات مکانیکی
 601 تکنولوژي کنترل

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 602 ماشین افزار

 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي -کز آموزش علمی مر شرکت فوالدین ذوب آمل فذا
 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

 602 کشی صنعتی نقشه
 602 جوشکاري

 گري گرایش ریخته
 604 گیري سازي و قالب  مدل

 602 ماشین افزار

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي -علمی 

 صنعت، معدن و تجارت
  کاربردي -آموزش علمی مرکز 

 مهرپیروز

 602 کشی صنعتی نقشه
 804 بازاریابی

 804 حقوقی صنوفخدمات مشاوره 
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بابل

 609 افزار کامپیوتر نرم
 804 بازاریابی

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 602 ماشین افزار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهشهر

 804 مدیریت کسب و کار
 802 حسابداري گرایش مالی
 801 مدیریت خانواده

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 804 مدیریت کسب و کار خشرودپی بابل

 808 خدمات جهانگردي
 902 روابط عمومی

 عکاسی و -سازي  فیلم
 903 برداري فیلم

   کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

 801 مدیریت خانواده
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 حقوق گرایش 
 803 اختالفشوراي حل 

 804 خدمات مشاوره حقوقی صنوف
 902 روابط عمومی

 عکاسی و -سازي  فیلم
 903 برداري فیلم

 905 گرافیک
 804 مدیریت کسب و کار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

 610 معماري
 902 امور فرهنگی
 902 خبرنگاري
 902 روابط عمومی
 905 گرافیک

 801 مدیریت خانواده

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

 609 افزار کامپیوتر نرم
 902 روابط عمومی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 عکاسی و -سازي  فیلم

 903 برداري فیلم
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

  بابل4 فرهنگ و هنر واحد 

 905 گرافیک
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 801 تکنولوژي آموزشی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 905 گرافیک

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

 دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

 801 مترجمی اسناد و مدارك
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 806 گرایش اطفاي حریق

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
گرایش ایمنی و حفاظت 

 هاي بلند ساختمان
806 

 مازندران

هاي  ها و دهیاري هرداريسازمان ش وزارت کشور
 کشور

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش نجات
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 806 امداد و سوانح

 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش دولتی

فناوري اطالعات و ارتباطات 
اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 
هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور

 کشور
  کاربردي-وزش علمی مرکز آم

  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

 610 معماري
  قدرت گرایش -برق 

 601 پست و انتقال

 601  قدرت گرایش توزیع-برق 

 مازندران

 موسسه آموزش عالی وزارت نیرو
 ي صنعت آب و برق کاربرد- علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
عمران آب و فاضالب گرایش  واحد آموزشی مازندران

 608 شبکه و تصفیه خانه آب

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 جمهوري اسالمی
 موسسه آموزش عالی 

 الل ایران کاربردي ه-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 806 امداد و سوانح احمر استان مرکزي هالل
 802 حسابداري گرایش صنعتی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 609 افزار کامپیوتر نرم جهاد دانشگاهی ساوه
 802 حسابداري گرایش حسابرسی
 802 حسابداري گرایش مالی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 610 معماري

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 ور جهاد دانشگاهی نیم

 609 افزار کامپیوتر نرم
 تربیت مربی خانه 
 801 کودکان و نوجوانان

 سازمان بهزیستی کشور
 ت بر ستاد هماهنگی و نظار

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تربیت مربی مراکز  بهزیستی شهرستان ساوه

 801 پیش از دبستان

سازمان میراث فرهنگی،  808 خدمات جهانگردي
 صنایع دستی و گردشگري

 معاونت صنایع دستی و
  هنرهاي سنتی

  کاربردي -آموزش علمی مرکز 
 808 هتلداري صنایع دستی استان مرکزي

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
 602 ري خودروتعمیر و نگهدا

 611 تولید مبلمان
 602 جوشکاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي درجه یک و تخصصی فنی و حرفه

 602 ماشین افزار
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 602 جوشکاري

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 602 ماشین افزار اي مهارت ساوه فنی و حرفه

 602 تعمیرات مکانیکی
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 602 ماشین افزار

  کاربردي -زش علمی مرکز آمو شرکت صنعتی حدید اراك
 شرکت صنعتی حدید اراك

 602 کشی صنعتی نقشه
 602 تعمیرات مکانیکی

 601 ترلتکنولوژي کن
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رسان کاوه شرکت یدك 802 حسابداري گرایش صنعتی

 رسان کاوه شرکت یدك
 602 ماشین افزار

 ایمنی و بهداشت در 
 804 واحدهاي صنفی

 602 تعمیرات مکانیکی
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 602 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گروه صنعتی صفا
 گروه صنعتی صفا

 602 شی صنعتیک نقشه
 902 امور فرهنگی

 801 تربیت مبلغ قرآن کریم
 801 تربیت مربی قرآن کریم

 902 خبرنگاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  اراك1فرهنگ و هنر واحد 

 902 روابط عمومی
 902 روابط عمومی

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت
 فرهنگی هنري

  کاربردي-کز آموزش علمی مر
 905 گرافیک  خمین1فرهنگ و هنر واحد 

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
 806 گرایش نجات

برداري گیاهان  تولید و بهره
 704 دارویی و معطر

 حسابداري گرایش 
 802 خدمات عمومی

  مرکزي

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري ساوه

 حقوق قضایی گرایش
 803  علوم ثبتی
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کد زیرگروه  ه تحصیلیرشت مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور مرکزي 609
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري ساوه

 610 معماري
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات
 جمهوري اسالمی

 الی موسسه آموزش ع
  کاربردي هالل ایران-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح احمر میناب جمعیت هالل

 سازمان بهزیستی کشور
 ستاد هماهنگی و نظارت بر 

 کاربردي -مراکز آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان هرمزگان

 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 801 تربیت مربی قرآن کریم
 قوه قضاییه 602 تعمیر و نگهداري خودرو

 اداره کل فرهنگی و تربیتی 
ها و اقدامات تامینی و  سازمان زندان

 تربیتی کشور
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 801 مدیریت خانواده  زندان مرکزي بندرعباس7بعثت 
ارتباطات و فناوري اطالعات 

)ICT( 601 شرکت سهامی مخابرات ایران 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

شرکت سهامی مخابرات استان 
وزارت ارتباطات و فناوري  609 فناوري اطالعات و ارتباطات هرمزگان

 شرکت پست  اطالعات
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي - علمی مرکز آموزش
 801 خدمات پستی پست هرمزگان

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 تعمیر و نگهداري خودرو

 602 ماشین افزار اي بندرعباس فنی و حرفه
  کاربردي -موزش علمی مرکز آ 602 جوشکاري

اي شهرك صنعتی  فنی و حرفه
 بندرعباس

 نصب و تعمیر آسانسور و 
 602 پله برقی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش 
 اي کشور فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 808 هتلداري اي قشم فنی و حرفه

وزارت دفاع و پشتیبانی 
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیروهاي مسلح

 602 تعمیرات مکانیکی مالک اشتر هرمزگان
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 806 گرایش اطفاي حریق
 802 حسابداري گرایش صنعتی

 801 خدمات گمرکی
ها  فناوري بنادر و لنگرگاه

گرایش تجهیزات و ماشین 
 آالت

602 

 سازمان بنادر و دریانوردي  وزارت راه و شهرسازي
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
شرکت خدمات دریایی تایدواتر 

 خاورمیانه بندرعباس

 801 مدیریت خدمات بندري
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 806 گرایش اطفاي حریق
 602 برداري پاالیش گاز بهره

 801 تربیت مربی قرآن کریم
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 802 حسابداري گرایش مالی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 پارسیان

 609 افزار کامپیوتر نرم
 905 گرافیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  801 مترجمی اسناد و مدارك
 610 معماري کیش

 902 امور فرهنگی
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان

 عمران آبشناسی گرایش 
 608 هاي زیرزمینی آب

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي-ش علمی مرکز آموز
  میناب

 804 مدیریت کسب و کار
 تربیت مربی مراکز 
 801 پیش از دبستان
 602 جوشکاري

 802 حسابداري گرایش مالی
 803 خدمات قضایی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 801 مدیریت خدمات بندري

 610 معماري
 609 امپیوترافزار ک نرم

 وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

 دفتر آموزش و توسعه 
 هنريهاي فرهنگی  فعالیت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

 602 کشی صنعتی نقشه
 802 حسابداري گرایش دولتی
 حقوق قضایی گرایش 

 803 علوم ثبتی
 902 روابط عمومی

 هرمزگان

  

 استانداري هرمزگان وزارت کشور
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

دفتر آموزش و پژوهش استانداري 
 هرمزگان

 609 افزار کامپیوتر نرم
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کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

 موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 806 امداد و سوانح احمر استان همدان هالل

 801 اصالح و تربیت
 اکز تربیت مربی مر
 سازمان بهزیستی کشور 801 پیش از دبستان

 ستاد هماهنگی و نظارت بر 
 کاربردي -مراکز آموزش علمی 

 بهزیستی کشور
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 بهزیستی استان همدان
 801 تکنولوژي آموزشی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور زائرین حج و زیارت استان همدان

 معاونت صنایع دستی و 
 هنرهاي سنتی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 905 گرافیک صنایع دستی اللجین همدان

 808 خدمات جهانگردي
سازمان میراث فرهنگی، 
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  معاونت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري

 610 معماري  میراث هگمتانه
 اداره کل فرهنگی و تربیتی 

ها و اقدامات تامینی و  سازمان زندان
 تربیتی کشور

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 609 افزار کامپیوتر نرم دان مرکزي همدان زن8 بعثت 

 حقوق قضایی گرایش 
 803 علوم ثبتی

 قوه قضاییه
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات

 803 خدمات قضایی اداره کل دادگستري استان همدان
وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطالعات
 شرکت پست 

 جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 801 خدمات پستی پست همدان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  602 جوشکاري
 604 گري گرایش ذوب ریخته اي اسدآباد فنی و حرفه

 601 یک و ابزار دقیق الکترون-برق 
 602 تعمیر و نگهداري خودرو

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان آموزش
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اي کشور  فنی و حرفه

 602 ماشین افزار اي مریانج فنی و حرفه
 تکنولوژي شیر و 

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي 703 هاي لبنی فرآورده
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 704 هاي خوراکی تولید قارچ جهاد کشاورزي همدان

 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 802 حسابداري گرایش مالی

 803 خدمات قضایی
 610 معماري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 مالیر

 609 افزار کامپیوتر نرم
 802 حسابداري گرایش صنعتی

زارت علوم، تحقیقات و و
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات نهاوند

 902 امور فرهنگی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  801 تربیت مربی قرآن کریم

 همدان
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  وخدمات کتابداري فرهنگ و هنر اسدآباد
 902  اطالع رسانی

 902 امور فرهنگی
 801 تربیت مربی قرآن کریم
 خدمات کتابداري و 

 902 اطالع رسانی

 902 روابط عمومی
 فیلم سازي با گرایش 

 903 ردانیکمک کارگ

 905 گرافیک

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت
 فرهنگی هنري

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  همدان1 فرهنگ و هنر واحد 

 905 نقاشی ایرانی
 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 

 همدان

  

 موسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
  کاربردي صنعت آب و برق-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات واحد آموزشی همدان

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
جمعیت هالل احمر  806 گرایش نجات

 جمهوري اسالمی
 موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 806 امداد و سوانح احمر استان یزد هالل
 802 حسابداري گرایش صنعتی
 خانه کارگر  609 فناوري اطالعات و ارتباطات

 جمهوري اسالمی ایران
 خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 609 افزار کامپیوتر نرم واحد یزدخانه کارگر 
 801 اصالح و تربیت

 ت مربی مراکز تربی
 801 پیش از دبستان

 801 راهنماي آموزشی
 سازمان بهزیستی کشور

 ستاد هماهنگی و نظارت بر 
 کاربردي -مراکز آموزش علمی 

 بهزیستی کشور
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 بهزیستی استان یزد

 609 افزار کامپیوتر نرم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت
 801 امور حج و زیارت حج و زیارت استان یزد

ارتباطات و فناوري اطالعات 
)ICT( 601 

 یزد

وزارت ارتباطات و فناوري 
 اطالعات

 شرکت سهامی 
 مخابرات استان یزد

  کاربردي -کز آموزش علمی مر
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات مخابرات یزد
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 اردانی پودمانیکمقطع   درهاآن تحصیلی و کد زیرگروه آموزشی هریک از  مرکز آموزشی، رشته دستگاه متقاضی، ،ارگاناستان،  :)3(جدول شماره  ادامه
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی نارگا استان

 آموزشی
 602 تعمیر و نگهداري خودرو
 602 تعمیرات مکانیکی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 602 رماشین افزا اي یزد اله خامنه اي آیت  فنی و حرفه

 601  الکترونیک و ابزار دقیق-برق 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان آموزش

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اي کشور  فنی و حرفه
 نصب و تعمیر آسانسور و  خمینی تفت اي امام فنی و حرفه

 602 پله برقی

 موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي 802 اري گرایش دولتیحسابد
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 609 فناوري اطالعات و ارتباطات جهاد کشاورزي یزد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  802 حسابداري گرایش صنعتی
 804 مدیریت کسب و کار هاي صنعتی اردکان شرکت شهرك

 606 آزمایشگاه صنایع سرامیک
 602 تعمیرات مکانیکی
 601 تکنولوژي کنترل

 802 حسابداري گرایش صنعتی
 606 خط تولید صنایع سرامیک

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 موسسه آموزش عالی
  کاربردي - علمی 

  کاربردي -لمی مرکز آموزش ع صنعت، معدن و تجارت
 مجتمع کاشی میبد

 602 کشی صنعتی نقشه
  کاربردي -وزش علمی مرکز آم

 610 معماري ابرکوه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  802 حسابداري گرایش صنعتی
 حقوق قضایی گرایش  میبد

 علوم ثبتی
803 

 801 تربیت مربی قرآن کریم
 802 حسابداري گرایش مالی
 808 خدمات جهانگردي
 609 سخت افزار کامپیوتر

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات
 609 افزار کامپیوتر نرم

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جواد االئمه یزد

 808 هتلداري
هاي  دفتر آموزش و توسعه فعالیت 903  تدوین فیلم-سازي  فیلم

 فرهنگی هنري
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

 فیلم سازي با گرایش   یزد1 فرهنگ و هنر واحد 
 903 کمک کارگردانی

 902 امور فرهنگی
 902 خبرنگاري
 902 روابط عمومی

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی
 خبر میبد

 905 گرافیک
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  استانداري یزد 802 حسابداري گرایش دولتی

 609 فناوري اطالعات و ارتباطات ژوهش استانداري یزددفتر آموزش و پ
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

 806 گرایش اطفاي حریق

 806 امداد و سوانح
 802 حسابداري گرایش مالی

 حقوق گرایش 
 803 شوراي حل اختالف

فناوري اطالعات و ارتباطات 
اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

609 

 یزد

 ها و  سازمان شهرداري وزارت کشور
 هاي کشور دهیاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري یزد

 704 گل و گیاهان زینتی
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 کاربرديـ هاي پودمانی علمی  کاردانی دورهتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع ): 4(جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - - 10 
گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی  ق میاطالفردي شاغل به : تعریف شاغل

 .مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد
 .ظرفیت پذیرش است% 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:ختصاصیشرایط ا

مجتمع آموزشی و پژوهشی 
 آذربایجان 

- - - 11 

گردد که از مدیران، بازرسان و یـا کارکنـان       شاغل به فردي اطالق می      :تعریف شاغل 
 .باشدها   شهرستانها و استان و یا شاغل در ادارات کل تعاون استانهاي تعاونی شرکت

هاي طرف قـرارداد بـا    توانند از خوابگاه دانشجویان غیربومی می   -1: شرایط اختصاصی 
، %20 به نفرات اول تا سوم هر رشته در هر پودمان به ترتیب -2 .مرکز استفاده نمایند

 .تخفیف شهریه داده خواهد شد% 10و % 15

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 اداره کل تعاون استان 
 آذربایجان شرقی

- - - 12 
 که کارمند رسمی، پیمانی یا قـراردادي  گردد شاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 

دادگستري استان آذربایجان شرقی و نهادهاي تابعه از قبیل اداره ثبت اسناد و امالك،      
هاي استان، سازمان بازرسی اسـتان، پزشـکی قـانونی، سـازمان قـضایی       اداره کل زندان 

 .روهاي مسلح و دادسراي ویژه روحانیت باشدنی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
اداره کل دادگستري استان 

 آذربایجان شرقی

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 کاربردي -مرکز آموزش علمی

 استاد شهریار تیکمه داش

گردد که در اداره استاندارد یا واحدهاي تحت  اطالق میشاغل به فردي : تعریف شاغل 13 - - -
 .نظارت آن در کارخانجات به صورت رسمی یا قراردادي فعالیت داشته باشد

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 ندارد تبریزاستا

+ - + 14 

هاي تابعه وزارت گردد که در یکی از شرکت شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 سال سـابقه کـار      10  سال و حداکثر   3حداقل  )  بازرگانی دولتی ایران   شرکت(بازرگانی  

داشته و شغل وي به تایید امور اداري شرکت بازرگانی دولتی ایران و یا واحدهاي تحت 
گانه و نیز   ت بازرگانی برسد و همچنین کارکنان شرکت غله مناطق چهاردهپوشش وزار

و سـیلوهاي بخـش خـصوصی و نـان     کارگران و کارکنانی که در واحدهاي آردسـازي       
باشند جزو  کار می بهمشغول هاي سنتی    یی  صنعتی و نانوا    هاي حجیم و نیمه     صنعتی و نان  

 .شوند شاغلین محسوب می
   .باشـد  سـال مـی 60 حداکثر   و   18شدگان     حداقل سن پذیرفته   -1 :شرایط اختصاصی 

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می  -2

 کاربردي-زش علمیمرکز آمو
  غله8بازرگانی منطقه 

- - - 11 

هـاي خـصوصی،   گردد که در یکـی از بخـش  شاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
 . داراي کارت بازرگانی و پروانه کسب باشدیا و کار  بهدولتی یا تعاونی مشغول 

شود و شدگان شاغل در نوبت عصر برگزار میهاي پذیرفتهکالس-1 :شرایط اختصاصی
ها در شدگان سهمیه آزاد و تمایل آنان، کالسنصاب رسیدن پذیرفته در صورت به حد

 دانشجویان غیربومی در صورت نیاز به استفاده از -2. نوبت صبح نیز برگزار خواهد شد
هـاي بخـش خـصوصی کـه       توانند از خوابگـاه   خوابگاه، با راهنمایی و همکاري مرکز می      

نـام  هـا ثبـت   شرط تشکیل کالس -3. باشند استفاده نمایند  مختص این قبیل مراکز می    
 امکانات رفاهی از قبیل وسـیله ایـاب و ذهـاب            -4 .ظرفیت پذیرش است  % 40حداقل

 . براساس امکانات مرکز و دریافت بخشی از هزینه آن تأمین خواهد گردید

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

- - + 99 
نماید ولی این مرکز ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر را تعهد می -1: اختصاصیشرایط 

در قبال ارایه خوابگاه به دانشجویان پسر تعهدي نداشته و در صورت وجود ظرفیت، به 
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2.  شدایشان خوابگاه ارایه خواهد

کاربردي -مرکز آموزش علمی
 انی واحد مراغهبازرگ

- - + 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

ها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه آنان  زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  شغول بهم

گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی  شاغل به فردي اطالق میها سایر رشتهدر 
کار و داراي مستندات و سـوابق   یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به      

 .باشدفعالیت 
 .باشد ن یارانه میارایه خدمات سلف سرویس بدو: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  شرقیآذربایجان بهزیستی استان

- - - 16 
رسمی، پیمانی و قراردادي گردد که به صورت شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

یـا مراکـز خـصوصی    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات    در ادارات ستادي و اجرایی      
هاي  ترك ارتباطی اعم از شهري یا روستایی، آژانس     دفاتر مش (وابسته به شرکت پست     

 .باشدکار  بهمشغول ) پستی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 پست آذربایجان شرقی

+ - + 17 

هاي دولتی مرتبط با رشته   که در بخشگرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 .کار باشد انتخابی مشغول به
رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت سشرط تشکیل کال   -1  :شرایط اختصاصی 

 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می
بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 

 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        
 ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون   -3. انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    

 .باشد یارانه می

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی تبریز

+ + - 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

 برديکار-مرکز آموزش علمی
  ملکانجهاد دانشگاهی

آذربایجان 
 شرقی
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف وابگاهخ
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 - - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش با -2. آید عمل می  بهمصاحبه شدگان  از پذیرفته-1  :شرایط اختصاصی

 .باشد کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان 

 شرقی آذربایجان 

+ - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  یعی و یا صنفی مشغول بهبازرگانی، خدماتی، توز

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
شدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست بـا   گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می       
 . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد            ز آمـوزش    مرکتشخیص  

توانند در   میخانه کارگرشهریه دانشجویی  نامه تخفیف شدگان مطابق آیین    فته   پذیر -2
ارایـه   -3.  شـوند منـد  بهـره شهریه ثابت از تخفیف شـهریه  %  70 تا سقف پودمانهر  

 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي -میمرکز آموزش عل
 خانه کارگر واحد تبریز

. باشد  می21 الی 14ها براي سهمیه شاغل ساعت تشکیل کالس -1  :شرایط اختصاصی 99 + - +
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2

کاربردي -مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

+ - - 20 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، میشاغل به فردي اطالق : تعریف شاغل
 .باشدکار  بهبازرگانی، خدماتی، توزیعی و خصوصی مشغول 

بایست از سـالمت جـسمانی برخـوردار    شدگان می  پــذیــرفته -1 :شرایط اختصاصی 
ارایه خدمات  -3  . تشکیل خواهد شد   21 الی   14 زمانی    در فاصله ها   کالس -2. باشند

  .باشد ن یارانه میسلف سرویس بدو

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 شرکت بنیان دیزل 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 شرکت پتروپیرامون

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  - 99 - + +
 شرکت سحرسبز

+ - - 21 

هـا و   گردد که در یکـی از منـاطق، سـازمان         ردي اطالق می  شاغل به ف  : تعریف شاغل 
، استانداري و کشور هاي شمال غرب  هاي وابسته به شهرداري تبریز و شهرداري      شرکت

 .باشدکار  به به صورت رسمی یا قراردادي مشغول ها یا فرمانداري
 بـه   -2. باشد   نفر می  15 نام حداقل ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

تخفیف % 10و % 20، %30 تحصیلی به ترتیب پودمان نفرات اول تا سوم هر رشته در هر
 . شهریه داده خواهد شد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري تبریز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 صنایع دستی تبریز

- - + 99 
 باشد و تعهدي مرکز صرفاً متعهد به ارایه خوابگاه به خواهران می -1 :شرایط اختصاصی

در قبال برادران ندارد و فقط در صورت وجود ظرفیت، خوابگاه به برادران نیـز ارایـه                 
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2. خواهد شد

کاربردي -مرکز آموزش علمی
 صنایع غذایی مراغه

- - + 22 
در واحدهاي صنعتی مرتبط مشغول  گردد کهاطالق می فردي   شاغل به : تعریف شاغل 

 .کار باشد و یا از طرف واحدهاي صنعتی مرتبط با رشته انتخابی بورسیه شود به
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرقیصنایع کوچک آذربایجان 

گردد که در یک واحد تولیدي مرتبط با رشته  شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل 23 - - +
 .باشدکار  بهانتخابی مشغول 

کاربردي -مرکز آموزش علمی
صنایع و معادن آذربایجان شرقی 

 )تبریز(

- - + 99 
 . باشـد   نفـر مـی  12نام حـداقل   ها ثبت  حدنصاب تشکیل کالس  -1: شرایط اختصاصی 

. شود هاي رسمی کمک می  به اسکان دانشجویان غیربومی از طریق معرفی به خوابگاه-2
 خدمات ایاب و ذهاب از مرکز به تبریز و بالعکس با دریافت هزینه از دانـشجویان   -3

 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-4. شود انجام می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شیرین عسلگروه صنایع غذایی 

- - + 99 
 در  18به یک نفر از دانشجویان ممتاز هر دوره با معدل باالي             -1 :شرایط اختصاصی 

ارایه خدمات سلف سرویس  -2 .شود تخفیف شهریه داده می %15میزان   به پودمانهر
 .باشد بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سازي تبریزگروه ماشین

- - - 24 

 که از کارکنـان رسـمی یـا قـراردادي           گرددشاغل به فردي اطالق می    : غلتعریف شا 
هاي مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطـات و فنـاوري               شرکت

شاغلین بخش خـصوصی مخـابرات کـه حـداقل          . هاي وابسته باشد    اطالعات و شرکت  
ن را ارایه نمایند نیـز  نام مستندات آ   سال حق بیمه پرداخت نموده و در موقع ثبت          یک

 .شوند شاغل محسوب می
بایست آمادگی جسمانی براي حـضور در کلیـه           شدگان می   پذیرفته: شرایط اختصاصی 

 .هاي تئوري، عملی و کارگاهی را داشته باشند کالس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مخابرات آذربایجان شرقی

- + + 25 

 که به صورت قراردادي یـا رسـمی در    گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي ذیـربط بـه   هـاي اقتصـادي و سازمانها، کارخانجات، مراکز خدماتی، بنگاه  شرکت

 .کار باشد وقت در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به وقت یا پاره صورت نیمه
هاي اول تا سوم در هر پودمـان بـه ترتیـب از             دانشجویان رتبه  -1 :شرایط اختصاصی 

 ارایه خدمات سلف سرویس -2  .تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد% 5و % 10، 15%
 .باشد بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مراغه

آذربایجان 
 شرقی
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

+  - + 17 
هاي دولتی یـا   از دستگاهگردد که در یکیشاغل بـه فـردي اطـالق می  : تعریف شاغل 

 .اشدبکار  بهها و نهادهاي وابسته مشغول  سازمانها،شرکت
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 مرند

- - - 10 

گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی  ق می اطالفرديشاغل به : تعریف شاغل
 .مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد

ظرفیـت پـذیرش    % 50نام حداقل     ها، ثبت   ط تشکیل کالس   شر -1 :شرایط اختصاصی 
هـا در محـل مجتمـع عـالی آموزشـی و             ها و آزمایشگاه     محل تشکیل کارگاه   -2. است

 .باشد پژوهشی آذربایجان در تبریز می

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 واحد آموزشی بناب

- - - 26 

ـ  گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل  ان رسـمی، پیمـانی یـا     کـه از کارکن
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
. فوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است موافقت باالترین مقام ما -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ر استان آذربایجان شرقیهالل احم

آذربایجان 
 شرقی

- - + 20 

گردد که در   شاغل  به فردي اطالق میمدیریت کسب و کاردر رشته : تعریف شاغل
یک موسسه یا شرکت تجاري، تولیدي، صنعتی یا کارگاهی و یا در یک واحد صنفی اعم 

نی و ضمناً دارندگان کارت بازرگا. کار باشد مشغول به... از خدماتی، تولیدي، توزیعی و      
 .پروانه کسب صنفی در اولویت خواهند بود

گردد که بـه فعالیـت صـادرات،       شاغل به فردي اطالق می     خدمات گمرکی در رشته   
العمل کاري و ترخیص کاال به صورت حقیقی یـا حقـوقی و یـا در یکـی از       واردات، حق 

ر، هاي دولتی مانند ستاد نظارت گمرکات و یا هر یک از گمرکات اجرایی کشو           سازمان
هاي دولتی که به نحوي با امر تجـارت   سازمان بازرگانی، صنعت و معدن و دیگر ارگان 

ضـمناً دارنـدگان کـارت بازرگـانی و         . کـار باشـد     خارجی ارتبـاط دارنـد مـشغول بـه        
 .هاي صادراتی در اولویت خواهند بود ها و تشکل شدگان از سوي اتحادیه معرفی

گردد که در یک موسـسه یـا     ردي اطالق می   شاغل به ف   تبلیغات و بازاریابی  در رشته   
شرکت تبلیغاتی، تجاري، تولیدي، صنعتی یا کارگاهی و یـا در یـک واحـد صـنفی و یـا       

 .کار باشد هاي دولتی مرتبط با این رشته مشغول به سازمان
گردد کـه در یـک موسـسه یـا شـرکت        شاغل به فردي اطالق می  بازاریابیدر رشته   

ارگاهی و یا در یک واحد صنفی اعم از خـدماتی، تولیـدي،   تجاري، تولیدي، صنعتی یا ک   
 .کار باشد هاي دولتی مرتبط با این رشته مشغول به یا سازمان... توزیعی و 

هاي شاغلین حتـی المقـدور در بعـدازظهرها و روزهـاي             کالس -1 :شرایط اختصاصی 
خواهران  -3. باشد  نفر می15ها   حدنصاب تشکیل کالس-2. تعطیل برگزار خواهد شد

 دانـشجویان  -4. هاي خودگردان معرفی خواهند شـد  غیربومی جهت استفاده از خوابگاه 
تخفیـف شـهریه برخـوردار    % 30الـی  % 10ممتاز در هر پودمان طبق ضوابط مرکز از        

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -5 .خواهند شد

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 ان غربیبازرگانی استان آذربایج

در پایان هر % 10و % 15، %25نفرات اول تا سوم هر گروه به ترتیب : شرایط اختصاصی 99 - - -
 .گردند پودمان از تخفیف شهریه برخوردار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بوکان

- - - 15 

ر ادارات گردد که دشاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

ها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه آنان  زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به
گردد کـه در  غل به فردي اطالق می  شا تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   

ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول     
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به

کاربردي -مرکز آموزش علمی
 آذربایجان غربی استان بهزیستی

+ - + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15 حداقل نام  ثبت،ها شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
زم را جهت اخذ و گذراندن  ال یشدگان هر رشته بنیه علم    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
گاه نسبت به   گذرانده و آن مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

 ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون   -3  .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
 .باشد یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  ارومیهجهاد دانشگاهی

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 
 )میهارو(

- - - 21 
هـاي   گردد که با شهرداري ارومیه و سازمان       شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل 

 کارگري به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادي براسـاس  یاتابعه از دو طریق کارمندي    
 .نماید همکاري می) قرارداد با سازمان یا فصلی(قانون کار 

 . باشد  سال می45ن شدگا حداکثر سن پذیرفته: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري ارومیه

گردد که در یکی از ادارات و موسسات دولتی شاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل 17 - - -
 .کار باشد  پیمانی مشغول بهیابه صورت رسمی، قراردادي 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1 فرهنگ و هنر واحد

 غربی آذربایجان

آذربایجان 
 غربی
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 قراردادي یاگردد که به صورت رسمی، پیمانی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
هـاي  در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی و ادارات کل امور مالیاتی استان      

هاي دولتی در اداره ادارات، موسسات و سازمانو اداري  واحدهاي مالی و یا درهمجوار 
بایست گـواهی اشـتغال از ادارات مربـوط را در         و می  در داشته باش  کا  بهمتبوع اشتغال   

 .نام ارایه نماید زمان ثبت
هـاي خـودگردان    درخصوص معرفـی دانـشجویان بـه خوابگـاه         -1: شرایط اختصاصی 

 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2 .پذیردمساعدت الزم صورت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 رومیهمالیاتی ا

وقت  ر غیرنصاب د هاي ویژه شاغلین در صورت رسیدن به حدکالس: شرایط اختصاصی 99 - + +
 . اداري تشکیل خواهد شد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 میاندوآب

- - - 28 

 جمهـوري اسـالمی    نیـروي انتظـامی  شاغل درکنان رسمی کار بهشاغل  : تعریف شاغل 
سـایر ادارات و  و کارکنـان    جمهـوري اسـالمی ایـران       یروهاي مـسلح    ، کارکنان ن  ایران
 .گردداطالق میهاي دولتی  ارگان

 به ترتیب با امور حفاظت اطالعاتاولویت پذیرش دانشجو در رشته : شرایط ختصاصی
کارکنان نیروي انتظامی شاغل در حفاظت اطالعات و اطالعات و نیز کارکنان نیروهاي 

 . باشد  میمصاحبهطالعات و اطالعات به شرط قبولی در مسلح شاغل در حفاظت ا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نیروي انتظامی ارومیه

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

 .باشد طلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر داو
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
وانـایی  بایـست از ت  ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان آذربایجان غربی

آذربایجان 
 غربی

- - + 99 
اقل  حـد  -2.  تشکیل خواهد شـد    هابعدازظهردر  ها  کالس کلیه   -1 :شرایط اختصاصی 

 ارایه خـدمات سـلف   -3  .باشد نفر می 14ها  شدگان براي تشکیل کالس     نامعداد ثبت ت
 .باشد سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  اردبیلاداره کل تعاون استان

- - - 99 
سال تحصیلی به ترتیب   به نفرات اول تا سوم هرگروه در هر نیم    -1: شرایط اختصاصی 

هـاي   به دانشجویانی کـه در رشـته  -2. گیردتخفیف شهریه تعلق می   % 5و  % 10،  15%
سـال اول   تخفیف در نیم% 30هاي ممتاز کسب نمایند، ورزشی، فرهنگی و المپیادها رتبه    

 . گیردتعلق می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1آباد پارس

- - - 99 

رشته   نفر براي هر کد 15 نام حداقل ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

 . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایندانتخاب

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  اردبیلجهاد دانشگاهی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 جهاد کشاورزي اردبیل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .شدبا ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

- - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
شدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست بـا   گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می       
 . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد            مرکز آمـوزش    تشخیص  

توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین    فته   پذیر -2
ارایـه   -3.  شـوند منـد  بهـره شهریه ثابت از تخفیف شـهریه  %  70 تا سقف پودمانهر  

شدگان شـاغل عـضو در     کلیه پذیرفته -4.باشد  خدمات سلف سرویس بدون یارانه می     
% 50زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک و تاسیسات و زیرگـروه امـور صـنفی از تخفیـف       

 .باشند یه ثابت برخوردار میشهر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  اردبیلخانه کارگر واحد

 + + - 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) یون عالی کارگران ایرانکنفدراس(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

شدگان  فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندز آموزش مرک
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

شـدگان شـاغل     کلیه پذیرفتـه -4.  شوندمند بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه   %  70
شـهریه ثابـت   % 50ک و تاسیـسات از تخفیـف    عضو در زیرگروه صنایع خودرو، مکانی     

 .باشند برخوردار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 آباد پارسخانه کارگر واحد

 کارورزي عملی در خبرگزاري جمهوري اسالمی برگزار هاي دوره -1: شرایط اختصاصی 99 - - -
 .شود ه میدتخفیف شهریه دا% 20تا % 10 هر دوره از به دانشجویان ممتاز -2. شودمی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خبر اردبیل

 اردبیل
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - +
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 ديکاربر-مرکز آموزش علمی

پژوهان ایران سوله شرکت دانش
 اردبیل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 ذوب آهن اردبیلشرکت 

- - + 99 
هاي درسی به فراخور صبح و بعدازظهر و در طـول هفتـه     کالس-1 :شرایط اختصاصی 

 ارایه خدمات سلف -3. باشد  نفر می12ها   تشکیل کالس حدنصاب-2 .شود برگزار می
 .باشد سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-موزش علمیآمرکز 
 صنایع دستی اردبیل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - + +
  اردبیل1 فرهنگ و هنر واحد

 شاغلین در ها براي  کالس-2. باشد  خوابگاه مختص خواهران می-1: شرایط اختصاصی 99 - - -
 .شود بعدازظهرها تشکیل می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 گرمی

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

 .باشد  هالل احمر داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. اقد هرگونه معلولیت موثر باشند    جسمی الزم برخوردار و ف    
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان اردبیل

 اردبیل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 آران و بیدگل

- - - 12 

 که از پرسنل رسمی، پیمانی یا قراردادي گردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
ها و ادارات وابسته به قوه قضاییه شامل دادگستري، سازمان بازرسی،  یکی از سازمان

ها، ثبت اسناد و امالك، دفاتر اسناد و  پزشکی قانونی، تعزیرات حکومتی، سازمان زندان
ضایی نیروهاي مسلح و نهادهاي مرتبط همچون ضابطان عام و خاص به وکال، سازمان ق

 .تشخیص دادگستري باشد
اولویت پذیرش با کارکنان شاغل در دادگستري کل استان اصفهان : شرایط اختصاصی

 .باشد می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اداره کل دادگستري استان اصفهان

- - - 28 

فرماندهی انتظامی رسمی گردد که از کارکنان الق میشاغل به فردي اط: تعریف شاغل
 .استان اصفهان باشد
 سال 25ها نباید بیشتر از شدگان در زمان شروع کالس  پذیرفته-1: شرایط اختصاصی

بعـد از   براي شاغلین رسمی نیـروي انتظـامی        ها  کالس  -2. سابقه خدمتی داشته باشند   
ها  حضور در کالس-3 .گرددتشکیل میو براي سایرین صبح و بعدازظهر ساعت اداري 

 پـذیرش در   -4. سازد  اي به امورات محوله و مأموریت اداري کارکنان وارد نباید لطمه 
 رشته انتخابی بـا  -5. گونه تعهد استخدامی براي نیروي انتظامی ندارد   هیچ  آزاد  سهمیه

 .رسته شاغل مرتبط باشد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 انانصارالمهدي اصفه

 
- - - 15 

گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي دولتی  ها و ارگان یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی و یا در سایر سازمان          

 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  یا غیردولتی مشغول به
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

  اصفهانهزیستی استانب

- - - 16 
 قراردادي یارسمی، پیمانی گردد که به صورت شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

یـا مراکـز خـصوصی    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات    در ادارات ستادي و اجرایی      
هاي  دفاتر مشترك ارتباطی اعم از شهري یا روستایی، آژانس      (وابسته به شرکت پست     

 .باشدکار  بهمشغول ) پستی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 پست اصفهان

+ - + 99 
شدگان   نفر از پذیرفته20نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس-1: شرایط اختصاصی

% 40سـال    به دانشجویان رتبه اول در هر رشته و در هر نـیم -2. باشد در هر رشته می 
 به دانشجویان منازل مسکونی شخـصی   از طرف مرکز-3. شود تخفیف شهریه داده می   
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-4. گردد تأیید شده معرفی می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تیران و کرون

ارایـه خـدمات     -2  .پذیرش به داوطلبان بومی اختـصاص دارد       -1: شرایط اختصاصی  99 + - -
 .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي- آموزش علمیمرکز
  جامعه اسالمی کارگران

  اصفهاناستان

- - + 99 

رشته  نفر براي هر کد  15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می ، این قبیلبرخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند 
 نسبت به گاه آن گذرانده و   مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

خوابگـاه بـه صـورت اسـتیجاري و        -3 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقـدام نماینـد       
صـورت   خودگردان بوده و وسیله ایاب و ذهاب با عقـد قـرارداد بـا اتوبوسـرانی و بـه               

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4 .باشد ردان میخودگ

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  اصفهانجهاد دانشگاهی

 اصفهان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 اهیامکانات رف

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

کلیه دروس عملیاتی در مرکز آموزش جهاد کشاورزي شهید اقبالی : شرایط اختصاصی 99 - - -
 .گردد برگزار می) کبوترآباد(

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي اصفهان

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش -2. آید  عمل می    به مصاحبه از پذیرفته شدگان     -1  :شرایط اختصاصی 

 .باشد با کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان اصفهان

+ - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
گر جمهوري اسالمی کار و عضو خانه کار بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   بیل افراد میبرخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این ق        

شدگان  فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

ارایه خدمات سلف سـرویس      -4.  شوند مند  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70
 .باشد  یارانه میبدون

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  کاشان17خانه کارگر واحد 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - + -
 خور و بیابانک

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 شهرزرین

- - - 99 
 ایاب و ذهـاب     وسیلههاي الزم به منظور استفاده از         گیانجام هماهن : شرایط اختصاصی 

جهت بازدید از کارخانه بدون اختصاص هزینه از طرف مرکز و در حد امکانات موجود 
  .باشد مرکز براي دانشجویان می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

- - - 99 
 . باشـد  پـذیر مـی   رف قـرارداد امکـان   هاي طـ     معرفی به خوابگاه   -1: شرایط اختصاصی 

هاي وابسته و   شرکت کاربردي عتیق، شرکت گز سکه،- امکان جذب در مرکز علمی-2
التحـصیالن   اي اسـت از فـارغ   مجموعـه : اسپیناف(هاي مرکز عتیق وجود دارد       اسپیناف

 ). محور دانشگاهی و مجربین براي انجام فعالیت اقتصادي دانش

 رديکارب-مرکز آموزش علمی
 شرکت گز سکه عتیق

- - - 29 
نیم در رشته مورد  سال و   گردد که حداقل یکشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
هاي نزدیک به رشته مورد عالقه خود فعالیت داشته و یـا داراي دیـپلم        نظر و یا رشته   

 .اي کشور باشد حرفه و  مرتبط و یا داراي مدارك فنی از سازمان فنی 

 کاربردي-وزش علمیمرکز آم
 شرکت مهندسی آسانسور و 

 پله برقی آسمان فراز

ها در روزهاي تعطیل و بعدازظهرها  المقدور براي شاغلین کالس حتی: شرایط اختصاصی 99 - + - 
 .گردد برگزار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري مهاباد

- - - 21 
هـاي اسـتان    در یکـی از شـهرداري  گردد کهشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

هـا،  هـا، سـازمان همیـاري شـهرداري      يهاي وابـسته بـه شـهردار     اصفهان و یا سازمان   
 .داشته باشدکار  بههاي وابسته اشتغال ها، سازماناستانداري، فرمانداري

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي استان اصفهانشهرداري

 میراث فرهنگی، صـنایع    که در سازمانگردداطالق میشاغل به فردي    : تعریف شاغل  30 - - -
 .هاي مسافرتی مشغول فعالیت باشد ها و آژانس دستی و گردشگري، پرسنل هتل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی نقش جهان اصفهان

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 رديکارب-مرکز آموزش علمی
 علویجه

برخورداري دانشجو از شرایط جسمی، ذهنی و اجتمـاعی سـالم            -1: شرایط اختصاصی  99 - - -
 .باشد  نفر می20ها   حدنصاب تشکیل کالس-2.الزامی است

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  اصفهان2 فرهنگ و هنر واحد

- - - 99 
پس از فروش در گروه اولویت استخدام و اعطاي مجوز خدمات  -1: شرایط اختصاصی

 سـاعت عملـی کـالس در    -2. باشد آموختگان ممتاز مرکز می صنعتی انتخاب با دانش   
 .گردد  صنعتی مورچه خورت برگزار می شهرك

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 گروه صنعتی انتخاب

- + + 98 
ر شاغل به دارندگان پروانه کسب معتبر و افرادي که از سوي مجامع امو: تعریف شاغل

صنفی کشور معرفی شوند و در حرفه منطبق با رشته انتخابی مـشغول بـه کـار باشـند         
 .گردداطالق می

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نایین

اه تحت به کلیه دانشجویان غیربومی متقاضی در کل دوره خوابگ -1 : شرایط اختصاصی 99 + + +
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2. شود  اعطا میمرکزنظر 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هرند

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
سابقه  سال متناوب 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
ایـست از توانـایی   ب ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان اصفهان

 صفهانا
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهی مراکز آموزشی مجري مقطع شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهتعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - + 31 

ی، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  که گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي دولتی یا عمومی که در حوزه فرهنگ و هنر  موسسات و مراکز تابعه و سایر دستگاه

 .کنند مشغول به کار باشند فعالیت می
هاي اول تا سوم در شهریه ثابت هر پودمان          به دانشجویان رتبه   -1 :شرایط اختصاصی 

سـلف   ارایه خدمات    -2. تخفیف شهریه داده خواهد شد    % 20و  % 30،  %40به ترتیب   
 .باشد سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 استان البرز

هاي تولیدي صنایع   که در یکی از شرکتگردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 23 - - -
 .باشد کار  هاي تولیدي سیمان مشغول به بتنی و یا شرکت

 اربرديک-مرکز آموزش علمی
 ایران فریمکو

 .شهر باشد گردد که از زندانیان زندان رجایی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 32 + + +
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2بعثت 

- + + 32 
حکومیت خود را در ندامتگاه گردد که دوران م شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .نماید حصار سپري می قزل
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 3بعثت 

ارایه خدمات سـلف   -2. شود ها در بعدازظهر تشکیل می کالس -1: شرایط اختصاصی  99 + - -
 .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-زش علمیمرکز آمو
 کرجکشاورزي  جهاد

- - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

شدگان  فته  پذیر-3.  بگذرانندمجري برخی از دروس را به صورت جبرانیمرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

ارایه خدمات سلف سـرویس      -4.  شوند مند  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70
 . باشد بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کرج خانه کارگر واحد 

 - - - 13 
افراد مستقر در سازمان استاندارد، مـسئولین کنتـرل کیفیـت           شاغل به : تعریف شاغل 

برداري اطالق  هاي بازرسی و نمونه هاي همکار و شرکت کارخانجات، کارکنان آزمایشگاه
 .گردد می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
استاندارد و تحقیقات سازمان 

  البرزصنعتی

- - + 33 

گردد که در شرکت سهامی عام سیمان فارس فردي اطالق میشاغل به : تعریف شاغل
هاي صنعتی و خدماتی در حرفه منطبق بـا         و خوزستان، صنعت سیمان و یا سایر بخش       

 و یا از فرزندان کارکنان شرکت سیمان سهامی عـام        کار باشد  رشته انتخابی مشغول به   
 .هاي تابعه باشد فارس و خوزستان و شرکت

 .باشد ه خدمات سلف سرویس بدون یارانه میارای: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سیمان آبیکشرکت 

+ + + 23 
گردد که توسط یک واحـد تولیـدي مـرتبط          شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 .معرفی گردد

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

  صنعتی زرماکارونشرکت

- - + 22 
 کـه در یکـی از واحـدهاي صـنعتی یـا      گرددشاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 

 .باشد کار  هاي دولتی و عمومی مشغول به دستگاه
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت صنعتی کوشا کرج

 شاغل به فردي اطالق    کشی صنعتی   نقشه و   ماشین افزار هاي    در رشته : عریف شاغل ت 22 - - -
 .کار باشد گردد که در حوزه صنعت مشغول به می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي صنعتی شرکت قالب

  ایران خودرو

+ - - 21 
هـاي    که در شهرداري کرج و سـازمان   گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

کار و داراي  هاي مستقل در استان البرز مشغول به ته به شهرداري کرج و شهرداريوابس
 .هاي تابعه باشد قرارداد مستقیم با شهرداري یا سازمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کرجشهرداري 

- - - 26 
کارکنان رسمی یا پیمانی جمعیت هالل احمر و یا افراد داوطلبی شاغل به : تعریف شاغل

 سال متناوب سابقه همکاري داوطلبانه با جمعیت را بـا    7 سال متوالی و یا      5راي  که دا 
 .گردد تأیید سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر داشته باشد اطالق می

 .دارا بودن توان جسمی الزم براي داوطلبان الزامی است: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان البرز

 البرز

ازظهرهـا برگـزار      هاي شـاغلین در روزهـاي تعطیـل و بعـد          کالس: شرایط اختصاصی  99 - - -
 .گردد می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 آبدانان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - + -
 1ایالم 

- - + 99 

هاي جهت استفاده از خوابگاهخواهر و برادر بومی   دانشجویان غیر-1: شرایط اختصاصی
عمـل    ایاب و ذهاب مساعدت الزم بهوسیله در تأمین    -2. شوندردان معرفی می  خودگ

المقدور در بعدازظهرها و روزهاي تعطیل برگزار  هاي شاغلین حتی  کالس-3 .خواهد آمد
 به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته و در هر پودمـان بـه ترتیـب           -4. خواهد شد 

 ارایه خدمات سلف سرویس بدون -5. شود تخفیف شهریه داده می  % 15و  % 20،  25%
 .باشد یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2ایالم 

 ایالم
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز غل و شرایط اختصاصیتعریف شا اشتغال

- - - 99 
پرداخت شهریه دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان  -1: شرایط اختصاصی

االمکـان بـراي دانـشجویان       حتی -2. پذیر خواهد بود    بهزیستی به صورت اقساط امکان    
 .ت غیر اداري و تعطیالت پایان هفته برگزار خواهد شدها در ساعا شاغل، کالس

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ایوان

+ - - 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

مات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه آنان ها و اقدا زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به
گردد کـه در   شاغل به فردي اطالق می  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   

ی مـشغول  ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـست   
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به

  .شودخوابگاه به صورت خودگردان اداره می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  ایالمبهزیستی استان

- + - 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    پذیرفتهچنانچه   -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

 . انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

 کاربردي- علمیمرکز آموزش
  ایالمجهاد دانشگاهی

+ - - 34 

موسسات دولتی و ، گردد که در یکی از اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
ارایه . باشدکار  بههاي پیمانکاري مشغول هاي وابسته به وزارت نیرو و یا شرکت شرکت

سـوي شـرکت   گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنـی بـر پرداخـت بیمـه داوطلـب از                
 .امی استپیمانکاري الز

 . باشدخوابگاه مختص خواهران می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1شهردره

+ - - 99 
از دانشجویان % 30امکانات خوابگاهی این مرکز محدود بوده و براي: شرایط اختصاصی

کـه از نظـر بعـد     استبینی شده است، براي تهیه خوابگاه اولویت با کسانی    مرکز پیش 
ارجحیت داشته و در موعد مقرر درخواسـت خوابگـاه داده           ) دوري و نزدیکی  (مسافت  
 .باشند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دهلران

- - - 99 
بایست شرایط جسمانی متناسـب بـا رشـته مـورد       داوطلبان می  -1: شرایط اختصاصی 

همیـاري دانـشجویان اداره      خوابگاه به صورت خـودگردان بـا         -2. تقاضا را دارا باشند   
 .گردد می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کوالك غرب 

+  - - 99 
 . شـود   به دانشجویان در پیدا کردن خوابگاه مناسب کمـک مـی         -1: شرایط اختصاصی 

 .شـود  المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل برگـزار مـی      هاي شاغلین حتی     کالس -2
هاي آتی به صورت اقساط خواهد  یه در پودمان براي دانشجویان ممتاز پرداخت شهر-3
 .بود

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مهران

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

 .باشد ان داوطلبان هالل احمر داوطلبی با تأیید سازم
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. رخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند      جسمی الزم ب  
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان ایالم

 ایالم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد پذیرش مختص داوطلبان بومی می: شرایط اختصاصی 99 - - -
 تان بوشهراداره کل دادگستري اس

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 استانداري بوشهر

 و      برگـزار خواهـد شـد   ) صبح و عـصر   (ها در طول ایام هفته      کالس: شرایط اختصاصی  99 - - -
 . ساعات معین نداردها در روزها و گونه تعهدي براي برگزاري کالس هیچ

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 برازجان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی . متقاضیان باید از سالمت جسمی برخوردار باشند :شرایط اختصاصی 99 - + +
 بندرسازان گناوه

- - - 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان              بهزیستی  
  آنانها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه زندان

 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به
گردد کـه در  می شاغل به فردي اطالق   تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   

ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول     
 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به

گردد کـه در ادارات   شاغل به فردي اطالق می   فناوري اطالعات و ارتباطات   در رشته   
 بهزیـستی یـا در سـایر        بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحـت نظـارت سـازمان           

کـار و داراي مـستندات و سـوابق     هاي دولتی یا غیردولتی مشغول به  ها و ارگان    سازمان
 .باشدفعالیت 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی برازجان استان بوشهر

 بوشهر
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهري مقطع شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجتعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر    (سازمان حج و زیارت   

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش -2. آید  عمل می    به مصاحبه از پذیرفته شدگان     -1  :شرایط اختصاصی 

 .باشد با کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرحج و زیارت استان بو

- - - 99 

شنبه و جمعه تشکیل  ها بعد از ساعت اداري و روزهاي پنجکالس -1: شرایط اختصاصی
 به دانشجویان رتبه اول تا  -3. باشد  داراي خوابگاه خودگردان می   مرکز   -2. خواهد شد 

ــب    ــه ترتی ــان ب ــر پودم ــوم ه ــی % 5و % 10، %15س ــهریه داده م ــف ش ــود تخفی  .ش
بیل سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب براساس امکانات مرکز  امکانات رفاهی از ق-4

 . امکان تقسیط شهریه وجود دارد-5. و دریافت بخشی از هزینه آن تأمین خواهد گردید

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دشتی

 کاربردي-کز آموزش علمیمر - 99 - + -
 دیلم

ر منطقه ویژه اقتـصادي پـارس و      گردد که د  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  35 - - -
 .باشدکار  بهصنایع پایین دستی در همان منطقه مشغول 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 منطقه ویژه اقتصادي سازمان 

 انرژي پارس

+ + - 99 - 
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

  کشت و صنعتشرکت 
 پاسارگاد تنگستان

- + + 21 
هـا، ادارات و   گردد که از کارمندان شهرداري شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

 .کار باشد نهادها باشد یا در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري شبانکاره

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد  یارانه میارایه خدمات سلف سرویس بدون: شرایط اختصاصی 99 + + +
 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

 .باشد طلبان هالل احمر داوطلبی با تأیید سازمان داو
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. ر و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند      جسمی الزم برخوردا  
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان بوشهر

 بوشهر

- - - 36 
مطبوعـات،  (هـا  گردد که در یکـی از رسـانه     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
ها و نهادها متناسب با رشته و یا روابط عمومی سازمان  .) ..سیما و    و ها، صدا خبرگزاري

 .باشدکار  بهمورد نظر مشغول 
 دانشکده خبر

 - - - 74 

 .گردد که از پرسنل ناجا باشدشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
شـدگان   پذیرفتـه -2. باشـد  بومی می داوطلبان پذیرش مختص    -1: شرایط اختصاصی 

 سـال از اسـتخدام   2 حـداقل  -3. باشند) نظامی یا کارمند(ارکنان پایور ایست از ک ب  می
 رشته تحصیلی کارکنـان بـا رسـته    -4. کارکنان سپري شده باشد ) رسمی شدن (قطعی  

 سال پس از فراغـت از تحـصیل،   4 حداقل به مدت    -5. خدمتی همخوانی داشته باشد   
 .فرصت ادامه خدمت در ناجا را داشته باشند

  شهید ایرانیمجتمع آموزشی

- - + 99 
دانشجویانی که در پایان هر سه پودمان متوالی رتبه اول تا سوم    -1 :شرایط اختصاصی 

   .تخفیــف شــهریه برخــوردار خواهنــد شــد% 50تــا % 20علمــی را کــسب نماینــد از 
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ارت آموزشی و پژوهشی وز
 صنایع و معادن تهران

- - + 98 

شاغل به دارندگان پروانه کسب معتبر و افرادي که از سوي مجامع امور : تعریف شاغل
صنفی کشور معرفی شوند و در حرفه منطبق با رشته انتخابی مـشغول بـه کـار باشـند         

 .گردداطالق می
  .باشـد   مـی  پذیرش با صـاحبان پروانـه کـسب امـالك          اولویت -1: شرایط اختصاصی 

 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اتحادیه صنف مشاورین 

 امالك تهران

- - - 37 

گردد که داراي حداقل سه سال سـابقه کـار        شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل 
أییـد یکـی از   مفید در مشاغل طال و جواهرسازي اعم از سازندگی و فروشـندگی بـه ت           

واحدهاي تحت پوشش اتحادیه طال و جواهر تهران که داراي پروانـه کـسب و مجـوز                
 . فعالیت از اتحادیه باشد

بایست از سالمت جسمی و روانی برخـوردار   شدگان می    پذیرفته -1: شرایط اختصاصی 
 .باشد  پذیرش داوطلبان به صورت بومی می-2. باشند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
ه فروشندگان طال، جواهر، اتحادی

 نقره، سکه و صراف تهران

- + + 38 

هـایی بـا زمینـه کـاري      گردد که در شـرکت شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
 .باشدکار  بهمرتبط با رشته پذیرفته شده مشغول 

ها در ایـام هفتـه بعـدازظهرها و روزهـاي             کالس براي شاغلین    -1: شرایط اختصاصی 
به نفرات اول تا سوم در هر پودمان به ترتیب  -2. عه تشکیل خواهد شدشنبه و جم پنج
 شـود کـه ایـن تخفیـف شـامل           در شهریه ثابت تخفیـف داده مـی       % 20و    % 30،  50%

ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانـه     -3 .باشد  هاي پروژه و کارآموزي نمی      پودمان
 .باشد می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ات خودروانجمن سازندگان قطع

 تهران
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

شاغل به فردي اطالق می گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي صـنعتی،                 : تعریف شاغل  20 - - -
 .کار باشد تولیدي، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنوف مشغول به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت

 پس از فروش خودرو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ف سرویس بدون یارانه میارایه خدمات سل: شرایط اختصاصی 99 + - -
 بنیاد فرهنگی و هنري رودکی

- - + 39 
 سال سابقه خدمت در یکی 2گردد که حداقل شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .هاي دولتی یا موسسات خصوصی منطبق با رشته انتخابی خود داشته باشد از شرکت
اي، کاردانش و   ریاضی، فنی و حرفههاي دیپلمبا یت پذیرش اولو -1 :شرایط اختصاصی 

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2.باشد تجربی می

کاربردي -مرکز آموزش علمی
 پژوهش و مهندسی جوش ایران

- - - 16 

 قراردادي یارسمی، پیمانی گردد که به صورت شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
 یـا مراکـز خـصوصی    ادي و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات      ات ست در ادار 

هاي  دفاتر مشترك ارتباطی اعم از شهري یا روستایی، آژانس      (وابسته به شرکت پست     
 .باشدکار  بهمشغول ) پستی

 .باشد هاي تهران و البرز می استانبومی پذیرش مختص داوطلبان : شرایط اختصاصی

 برديکار-مرکز آموزش علمی
 پست تهران

- - + 22 
، معدن و  گردد که مستقیماً در بخش صنعت       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

کـار   بهکننده خدمات به صنعت مشغول        ها و واحدهاي خدماتی ارایه       یا سازمان  تجارت
 .باشد

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 رديکارب-مرکز آموزش علمی
 تهرانتحقیقات صنعتی ایران 

- - - 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

ت به تـشخیص  بایس  افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

 . انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  3 جهاد دانشگاهی تهران

برگـزار  هاي صنعتی   شهركهاي تخصصی در      ها و آزمایشگاه    کارگاه: شرایط اختصاصی  99 - - -
 .اهد شدخو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 چرم تهران

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش -2. آید  عمل می    به مصاحبه از پذیرفته شدگان     -1  :شرایط اختصاصی 

 .باشد با کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان تهران

 - - - 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  یا صنفی مشغول بهو  بازرگانی، خدماتی، توزیعی

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص    واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می       برخی از 

شدگان  فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

 ارایه خدمات سلف سـرویس     -4.  شوند ندم  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70
 .باشد بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد اسالمشهر

- - - 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
مهوري اسالمی کار و عضو خانه کارگر ج بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   افراد میبرخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل         

شدگان  فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

 هـاي گـروه صـنعت        کـالس  -4.  شـوند  مند  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70
کـامپیوتر و فنـاوري اطالعـات و     هاي نـرم افـزار   به جز رشته  ( واحد تهران    خانه کارگر 
 .گردد  برگزار می2در محل ساختمان شماره ) ارتباطات

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تهرانخانه کارگر واحد 

- - + 99 

 نفـر  15 حدنصاب تـشکیل کـالس بـراي هرکدرشـته حـداقل      -1: شرایط اختصاصی 
 بـا همیـاري   باشد که     و مختص برادران می    صورت خودگردان ه خوابگاه ب  -2 .باشد  می

التحـصیالن فنـی و      اولویت پذیرش داوطلبان آزاد، با فارغ-3 .شود دانشجویان اداره می 
و یا دیـپلم ریاضـی فیزیـک، علـوم تجربـی           ) هاي مرتبط   رشته(اي و یا کاردانش       حرفه
 .اشدب ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4. باشد می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  راه و ترابري

هـاي صـنعتی ترجیحـاً       گردد که در شـرکت      شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  40 - - -
 .کند ساز خودرو فعالیت می هاي خودروساز و یا قطعه شرکت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  ساپکو تهران

- - + 41 
هاي هواپیمایی، هـوایی و   گردد که در شرکت    ی م  شاغل به فردي اطالق   : تعریف شاغل 

 .کار باشد مرتبط مشغول به
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنایع هواییسازمان 

ویـژه سـازمان   شاغل به کارکنان رسمی و پیمانی در نیروهاي مسلح، به      : تعریف شاغل  42 - - -
 .گرددتی سیاسی ارتش جمهوري اسالمی ایران اطالق میعقید

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 تهران
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

گردد که کارمند رسمی یا پیمانی شهرداري یا شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 21 - - -
 .هاي وابسته به آن باشد ها و شرکت ها، سازمان ارگان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
مان فناوري اطالعات و ساز

 ارتباطات شهرداري تهران

- - + 76 

ها و  ها، نهادها، سازمان در وزارتخانهگردد که  شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
هـاي عمـومی    هـاي دولتـی و سـازمان    ها و همچنین شـرکت   هاي زیرمجموعه آن    بخش

ضمناً شاغلین . کار باشد  مشغول به در زمینه منطبق با رشته انتخابی       ...) ها و     شهرداري(
 در حرفـه   کههاي تحت پوشش بنیاد مسکن انقالب اسالمی  در ادارات، نهادها و بخش    

ها از اولویـت   باشند نسبت به سایر ارگان    به فعالیت می  منطبق با رشته انتخابی مشغول      
 .بیشتري برخوردار خواهند بود

شنبه در دو نوبت صبح و    ه تا پنج  ها در طول هفته از شنب        کالس -1: شرایط اختصاصی 
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2. گردد عصر برگزار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سوانح طبیعی

- - - 43 

هـاي    المللی، شرکت   هاي آبادراهان پارس بین     شاغل به کارکنان شرکت   : تعریف شاغل 
هـاي    هاي راهسازي، انجمن شـرکت      هاي ساختمانی، انجمن شرکت     عضو انجمن شرکت  

مهندسی و پیمانکاري نفت، گاز و پتروشیمی و انجمن صـادرکنندگان خـدمات فنـی و               
 .گردد مهندسی ایران اطالق می

. بایست از سالمت جسمانی برخوردار باشند       شدگان می    پذیرفته -1: شرایط اختصاصی 
 مجموعه گروه بین المللی توانند از بورس تحصیلی و اشتغال در  دانشجویان ممتاز می-2

 .برخوردار شوند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت آبادراهان پارس

- - - 99 

جز شنبه  به هفتههاي   ها متناسب با ظرفیت مرکز در روز         کالس -1: شرایط اختصاصی 
 دانشجویان ممتاز در صورت کسب شرایط الزم، در مدت تحصیل -2. گردد برگزار می

در صـورت بـه     تحصیلیپودمان در هر -3. گردند می هاي تابعه جذب مرکز و شرکت
 از دریافـت وجـه از     ایاب و ذهاب پـس رسیدن متقاضیان، استفاده از وسیله  حدنصاب  

 تحصیلی متقاضیان اقامت در شهر  پودمان در هر-4. پذیر خواهد بوددانشجویان امکان
ـ  فی مـی  مسکن به شوراي اسالمی شهر معر    ندماوند، جهت اجاره نمود     بـه  -5. دگردن

شاگرد اول هر دوره از سوي بنیاد علمی تحقیقاتی روزبـه بورسـیه تحـصیل در مقطـع               
 .گردد  در این مرکز اعطا میباالبرهاکارشناسی مهندسی تکنولوژي آسانسور و 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 آسانسورسازي دماوندشرکت 

 - - + 99 

 به ترتیب  در هر پودمانبه اول تا سوم هر دوره به دانشجویان رت-1  :شرایط اختصاصی
ــد   % 25و % 35، 50% ــد ش ــهریه داده خواه ــف ش ــان بــ -2. تخفی ــارگیري ه امک  ک
هاي معظم شهدا   به خانواده-3. التحصیالن ممتاز در مراکز تحت پوشش وجود دارد فارغ

نواره هاي محترمی که یک عضو معلول ذهنی دارند، برگزیدگان جش و ایثارگران، خانواده
% 20ملی، دارندگان مقام ورزشی و پژوهشی و کارکنان وزارت تعاون و ادارات وابسته               

 ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون    -4. گیرد تخفیف شهریه در هر پودمان تعلق می    
 .باشد یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 رکت تعاونی پیشتازان ش

 تهرانآیین زندگی 

- - - 20 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی،  ل به فردي اطالق میشاغ: تعریف شاغل
نیروهـاي  )  دولتـی  اعم از دولتی یـا غیـر  (بازرگانی، خدماتی، توزیعی، تعاون و یا صنوف        

کـار   دادي و یا روزمزد، مشغول بـه     نظامی و انتظامی که به صورت رسمی، پیمانی، قرار        
 .باشد

 .باشد پذیر می د خاص امکانتقسیط شهریه در موار: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
وري آشرکت تعاونی کارخانجات فر

 هاي روغنی ایران روغن و دانه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی . باشد مختص داوطلبان بومی میپذیرش : شرایط اختصاصی 99 - - -
 پردازي ایران شرکت داده

- - - 44 
از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادي گردد که  میشاغل به فردي اطالق: تعریف شاغل

هـاي    هاي حقیقی و حقوقی بیمه باشد یـا در شـرکت   یا شرکتی و یا شاغل در نمایندگی    
 .کار باشد که در صنعت بیمه فعالیت دارند مشغول به) گذاري هاي سرمایه شرکت(تابعه 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بیمه ایران شرکت سهامی 
 ناستان تهرا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

- - + 20 
گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی،  شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .کار باشد ول بهبازرگانی، اداري، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغ
تخفیف % 20 به دانشجویان اول تا سوم هر رشته در هر پودمان   -1 :شرایط اختصاصی 
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2. گیرد شهریه تعلق می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت صنایع شیر تهران شهداد

- - + 39 

سـال در مراکـز صـنعتی     2که حداقل گردد  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 .سابقه کار داشته باشد

% 5و % 10،%15 به نفرات اول تا سوم به ترتیب        پودمان در هر    -1: شرایط اختصاصی 
 کامل جسم و بایست از سالمتمیشدگان    پذیرفته -2 .تخفیف شهریه داده خواهد شد    

 علمی الزم را جهت اخذ شدگان هر رشته بنیه  چنانچه پذیرفته-3. روان برخوردار باشند
بایست به  و گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می

تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس و همچنین زبان انگلیسی را به صـورت      
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4. جبرانی بگذرانند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کت صنعتی آماشر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 شرکت صنعتی کوشا تهران

- - - 99 
 دانـشجو در ایـن   -2. باشـد  مختص داوطلبان بومی می   پذیرش   -1: شرایط اختصاصی 

اص براي شاغلین مقـدور  شود و تخصیص ساعات خ     مرکز تمام وقت درنظر گرفته می     
 .باشد نمی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت گسترش انفورماتیک ایران

 تهران
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز غل و شرایط اختصاصیتعریف شا اشتغال

- - + 45 
هاي  ها یا ارگان  که در هر یک از سازمانگردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .کار باشد صنعتی و یا اجرایی مشغول به
ـ       زمان تشکیل کالس   -1 :شرایط اختصاصی  ارایـه   -2. باشـد  ه مـی ها در کلیه ایام هفت

 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت مهرکام پارس تهران

+ - + 22 
 که در صنایع مرتبط دولتی یا غیردولتی گردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .کار باشد در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: یشرایط اختصاص

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت مهندسی و تحقیقات 

 صنایع الستیک تهران

+ - + 68 
شاغل به تمامی کارمندان کشوري و لشگري اعـم از رسـمی، پیمـانی و       : تعریف شاغل 

 .گردد قراردادي اطالق می
 .باشد دون یارانه میارایه خدمات سلف سرویس ب :شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري ورامین

- - - 46 
کنان با تخصص اطالعات که در مشاغل اطالعاتی نیروهاي کار بهشاغل : تعریف شاغل 

 .گردد اطالق مینمایند مسلح جمهوري اسالمی ایران فعالیت می
شـدگان    پذیرفته-2 .آید به عمل میمصاحبه شدگان   از پذیرفته -1: شرایط اختصاصی 

 .بایست داراي سالمت جسمی و روحی باشند می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهید صیاد شیرازي

- - - 47 
 یـا گـردد کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی       به فردي اطالق مـی  شاغل  : تعریف شاغل 

 همچنـین   وقراردادي نیروهاي مسلح اعم از وزارت دفاع، ارتش، سپاه، نیروي انتظـامی   
 .باشد یثارگران، اعضاي فعال و عادي بسیج ادارات و نهادهاي دولتی ا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهید مطهري

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 )عج( صنایع غالت قائم

- - + 99 
 تحصیلی در هر سـال ورودي تـا       تاز هر رشته  ممبه دانشجویان    -1 :شرایط اختصاصی 

ارایـه   -2 .گیـرد  تعلق مـی و به نفرات دوم و سوم تقدیرنامه تخفیف شهریه   % 20 سقف
 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 3صنعت جهانگردي تهران 

- - + 41 

ام سـازمان هواپیمـایی     گردد کـه در اسـتخد       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
، ) نیـروي انتظـامی   - سـپاه  -ارتـش ( هوایی   يهاي کشور، نیرو    ، شرکت فرودگاه    کشوري
 .کار باشد هاي هواپیمایی و یا در حرفه مرتبط با صنعت هوانوردي مشغول به شرکت

بایست پیش از ورود آزمایشات طب هوایی را به   دانشجویان می-1: شرایط اختصاصی 
متـر و سـالمت     سـانتی 165بایست حـداقل قـد    متقاضیان می  -2  .سالمت طی نمایند  

بـه   -3.  را دارا باشـند CPL&IR PPLو مـدرك  ...) چـشم، قـد، وزن و   (جسمانی 
تخفیـف شـهریه داده    % 10 و دوم و سـوم    % 20  پودمـان دانشجویان شاگرد اول در هر      

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4 .شود می

 کاربردي-علمیمرکز آموزش 
 صنعت هوانوردي تهران

 - - - 48 

هاي ورزشی و  گردد که سابقه عضویت در تیمشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
مختلف دارد و همچنین افرادي که در ادارات ) استانی، کشوري(ها در سطوح فدراسیون

 .باشندهاي مختلف شاغل میسازماندولتی 
. بایست از سالمت جسمانی برخوردار باشند     شدگان می تهپذیرف -1: شرایط اختصاصی 

 .پذیرد  و به باال انجام می2سال ارشدیت براي کمربندهاي دان   اعطاي یک و نیم-2

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تکواندوفدراسیون 

- - - 49 
هاي   سال در دستگاه  که حداقل سهگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .کار باشد عم از دولتی و غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول بهاجرایی ا
بایست مورد تأیید پزشک  شدگان می سالمت جسمانی پذیرفته: شرایط اختصاصی

 .معتمد فدراسیون سوارکاري باشد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فدراسیون سوارکاري 

هاي  گردد که در حوزه فرهنگ و هنر در بخش  اطالق میفرديشاغل به : تعریف شاغل 31 - - -
 .کار باشد مشغول بهخصوصی یا دولتی 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران4 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد پذیرش مختص داوطلبان بومی می: شرایط اختصاصی 99 - - -
  تهران6فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
  تهران7فرهنگ و هنر واحد 

- - + 17 
 که در مراکز دولتی به صورت رسمی یا گرددشاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل

 .کار باشد پیمانی در رشته مرتبط مشغول به
 .باشد دون یارانه میارایه خدمات سلف سرویس ب: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

- - - 99 
شـنبه و   صر و یا فقط پـنج    برنامه درسی در سه نوبت صبح یا ع        -1: شرایط اختصاصی 

بـه   شـدگان از پرداخـت شـهریه     پذیرفتـه -2. گردد جداگانه ارایه می صورت    جمعه به 
 . شوند مند می صورت اقساط بهره

 کاربردي-رکز آموزش علمیم
  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

- - - 50 

هـاي     سـال در  یکـی از رشـته   3گـردد کـه    شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 فعالیت داشته باشد نه اینکه جهانیگرایش ساز موسیقی ، ایرانیگرایش ساز موسیقی 

 . اي مشغول به فعالیت باشد در ارگان و یا اداره
 بـه عمـل    )سلفژ و ساز  (آزمون عملی  و   مصاحبه شدگان از پذیرفته  :اختصاصیشرایط  

 .  خواهد آمد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 موسیقی 11فرهنگ و هنر واحد 

- - + 99 
 براي -2 .گردد ا در نوبت عصر برگزار می ه  براي شاغلین کالس   -1 :شرایط اختصاصی 

نجام شده و طبق ضوابط آموزشـی بـراي        هاي زبان در پودمان پایه تعیین سطح ا         رشته
هـاي    سازي و ایجاد آمادگی بیـشتر دوره        تقویت پایه زبان عمومی دانشجویان و یکسان      

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3. گردد نیاز برگزار می پیش

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران13 فرهنگ و هنر واحد

 تهران



 63

 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع ریف شاغل، تع): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - - 99 
 شیفت عصر جهت شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادي در     کالس-1 :شرایط اختصاصی 

 پرداخـت شـهریه بـه    -2 . گـردد بخش دولتی و موسسات وابسته به دولت برگزار مـی         
 .پذیر است صورت اقساط از پودمان دوم به بعد امکان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران14 فرهنگ و هنر واحد 

 .  بعدازظهر برگزار خواهـد شـد       طور جداگانه صبح و     ا به ه  کالس-1 :شرایط اختصاصی  99 - - -
 .گردد ازظهرها برگزار می هاي شاغلین بعد کالس-2

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

- - - 99 
ها بـراي متقاضـیانی کـه از سـهمیه شـاغلین       بندي کالس    زمان -1 :شرایط اختصاصی 

 در صورت تقاضاي -2. گردد ها تنظیم می عات کاري آنکنند متناسب با سا استفاده می
 .گردد دانشجویان در روز جمعه نیز کالس برگزار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

ها ویژه دانشجویان سـهمیه شـاغل خـارج از            زمان برگزاري کالس   :شرایط اختصاصی  99 - - -
 .باشد  می15ساعت ساعت اداري در نوبت عصر بعد از 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران20 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد هاي تهران و البرز می  پذیرش مختص داوطلبان بومی استان:شرایط اختصاصی 99 - - -
  تهران23فرهنگ و هنر واحد 

شـنبه و جمعـه و بعـدازظهرها     هاي شاغلین در روزهاي پـنج     کالس :شرایط اختصاصی  99 - - -
 .گردد تشکیل می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

ها براي شـاغلین بعـدازظهرها و روزهـاي     المقدور اغلب کالس    حتی :شرایط اختصاصی  99 - - -
 .گردد تعطیل تشکیل می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران26فرهنگ و هنر واحد 

ــصاصی 99 - - - ــالس:شــرایط اخت ــاعت    ک ــاي شــاغلین از س ــشکیل  16ه ــه ت ــر روز هفت   ه
 .خواهد شد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران29 فرهنگ و هنر واحد

 در نوبت عصر و ایام  ها ترجیحاً سهمیه شاغلین کالس  براي-1 :شرایط اختصاصی 99 + - -
 .باشد ارانه می ارایه خدمات سلف سرویس بدون ی-2. شود تعطیل برگزار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران31 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99 + - -
  تهران32فرهنگ و هنر واحد 

- - - 99 
د و  بـه بعـ  14هـاي شـاغلین در طـول هفتـه از سـاعت           کالس-1 :شرایط اختصاصی 

 امکان تقسیط براي دانشجویان در شرایط -2. شود ها از صبح تا عصر برگزار می شنبه پنج
 .باشد  پذیرش مختص داوطلبان بومی می-3. خاص وجود دارد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران33 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي-رکز آموزش علمیم .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99 + - -
  تهران34 فرهنگ و هنر واحد

تخفیف شهریه % 20الی % 10 به دانشجویان ممتاز هر پودمان از -1 :شرایط اختصاصی 99 + - - 
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2. شود داده می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران35فرهنگ و هنر واحد 

- - + 99 
. باشـد   می15ها در نوبت عصر از ساعت   زمان برگزاري کالس  -1 :شرایط اختصاصی 

شـنبه و    چنانچه تعداد دانشجویان به حد نصاب برسد امکان تشکیل کالس در پنج         -2
 پرداخت شهریه بـه صـورت اقـساط از پودمـان سـوم بـه بعـد         -3. جمعه وجود دارد  

 .باشد  یارانه می ارایه خدمات سلف سرویس بدون-4. پذیر است امکان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران41 فرهنگ و هنر واحد

ارایـه   -2. باشد پذیر می صورت اقساط امکان   پرداخت شهریه به   -1 :شرایط اختصاصی  99 + - -
 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران42فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد پذیر می صورت چک امکان  به  دریافت شهریه:اختصاصیشرایط  99 - - -
  تهران43 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی . امکان پرداخت شهریه به صورت اقساط وجود دارد:شرایط اختصاصی 99 - - -
  تهران44 فرهنگ و هنر واحد

- - - 99 
هـاي     کـالس  -2. رش به داوطلبـان بـومی اختـصاص دارد         پذی -1 :شرایط اختصاصی 

شنبه از صـبح تـا عـصر برگـزار       به بعد و یا روز پنج   14شاغلین در طول هفته ساعت      
 .گردد می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران47فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي- علمیمرکز آموزش .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99 + - -
  تهران49فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دارد :شرایط اختصاصی 99 - - -
  تهران54فرهنگ و هنر واحد 

 .گـردد  ها بعد از ساعت اداري تشکیل مـی       براي شاغلین کالس   -1 :شرایط اختصاصی  99 - - -
 .شود وبت صبح و بعدازظهر به صورت جداگانه ارایه می برنامه درسی در دو ن-2

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران55فرهنگ و هنر واحد 

 به دانشجویان ممتاز در هر رشته و هر پودمان رتبه اول تا سوم بـه    :شرایط اختصاصی  99 - - -
 .تخفیف شهریه داده خواهد شد% 30و % 40، %50ترتیب 

 يکاربرد-مرکز آموزش علمی
  تهران56 فرهنگ و هنر واحد

- - + 41 

گردد که در صنعت حمل و نقل هوایی کشور  شاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
هاي خصوصی مرتبط با رشته مورد نظر     و یا در هر یک از شرکت      )  نظامی   غیر - نظامی  (

ـ   . باشند، مشغول بـه کـار باشـد         که داراي مجوز از مراجع ذیربط می       پلم دارنـدگان دی
توانند از سهمیه شاغلین استفاده نموده و نیازي بـه تکمیـل نمـودن فـرم        هوانوردي می 
 . شاغل ندارند

  هاي تخصصی هواپیمایی انجـام آزمایـشات پزشـکی         براي رشته  -1 :شرایط اختصاصی 
   استفاده از لباس فرم در طول تحصیل الزامی-2.  باشد مرتبط با رشته انتخابی الزامی می

توانند در امتحانات  دوره نمی  هواپیمایی در پایان  هاي التحصیالن رشته  فارغ-3. باشد می
هـاي     نمایند مگرآنکه اخـتالف سـاعات سـیالبس         کشوري شرکت   استاندارد هواپیمایی 
.  گواهینامه مخصوص دریافت نماینـد     صورت جداگانه گذرانده و    به  دروس تخصصی را    

 برخی -5 .باشد ه توسط دانشجویان مهیا می وسیله ایاب و ذهاب ضمن پرداخت هزین-4
 ارایـه خـدمات سـلف    -6. شـود  هاي کارگاهی و نظري در تهران برگزار مـی      از کالس 

 .باشد سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  فنون و خدمات هوایی تهران

 تهران
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهت رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکاناتعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - - 12 

ی دادسرا و  واحدهاي قضایدر یکی ازگردد که شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
بـه تـشخیص معاونـت    (هاي وابسته  محاکم دادگستري و ستادي قوه قضاییه و سازمان       

 )قرارداد کار معین( رسمی، پیمانی و قراردادي صورت به) آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
 . باشدکار و یا از ضابطین عام و خاص و شرکتی مشغول به

ل فرم تعهدنامه مبنی بـر ادامـه   کارکنان قراردادي تکمی   درخصوص :شرایط اختصاصی 
خدمت در دستگاه قضایی به مدت دو برابر زمان تحصیل با ذکر این نکته که یادشده               

کند ضروري  هیچگونه الزامی را براي دستگاه درخصوص استمرار کار دانشجو ایجاد نمی
  .است

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران قوه قضاییه

،  ، سازمان ثبت گردد که در دفاتر اسناد رسمی اغل به فردي اطالق میش: تعریف شاغل 51 - - -
 .کار باشد و مورد تایید مرکز آموزش قرار گیرد  قضاییه و دوایر تابعه مشغول به قوه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کانون سردفتران و دفتریاران

 .کار باشد نعت مشغول بهگردد که در حوزه صشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 22 + - -
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  گروه صنعتی ایران خودرو

 - - - 52 

هـاي تابعـه     شاغل به پرسنل رسمی، قراردادي و پیمانی یکی از شرکت         : تعریف شاغل 
سایر صنایع استان تهران که در حرفه پرسنل رسمی و پیمانی گروه صنعتی گلرنگ و یا  

 .گرددباشند، اطالق می میکار  بهمنطبق با رشته انتخابی مشغول 
 دانـشجویان ممتـاز در   -2.  سال است  25 سن پذیرش    کثرا حد -1: شرایط اختصاصی 

توانند در یکی از  از واحدهاي درسی خود می% 65صورت احراز شرایط پس از گذراندن 
  .کار شوند  ه صنعتی گلرنگ مشغول بههاي تابعه گرو شرکت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  گروه صنعتی گلرنگ

- - + 75 

گردد که در وزارت راه و شهرسازي و کلیـه        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي هما مـشغول   هاي آن شامل هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران و گروه هتل  مجموعه

 .به فعالیت باشد
ارایـه خـدمات    -2. آید  به عمل می   مصاحبهشدگان     از پذیرفته  -1 :اختصاصیشرایط  

 .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي هما گروه هتل

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 مدیریت و خدمات مهندسی 
 مه طبرسیعال

بایـست از شـرایط جـسمی و ذهنـی سـالم         شدگان مـی    پذیرفته -1: شرایط اختصاصی  99 + - -
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2 .برخوردار باشند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
مطالعات و مشاوره سیاحتی 

 گردشگران بنیاد

- - + 21 
 گانـه، مـدیران   22هـاي شـهروندي منـاطق     شاغل به مدیران آموزش   : تعریف شاغل 

شهرها و   گانه، مدیران اجتماعی و فرهنگی کالن123محالت شهر تهران، مدیران نواحی 
 .گردد هاي شهروندي مناطق و نواحی اطالق می کارشناسان آموزش
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
ت امور اجتماعی و فرهنگی معاون

 شهرداري تهران

- - + 53 
شاغل به کارمنـدان موسـسه فرهنگـی اکـو، دبیرخانـه اقتـصادي اکـو،         : تعریف شاغل 

 .گردد خانه کشورهاي عضو اکو و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اطالق می سفارت
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-ش علمیمرکز آموز
 موسسه فرهنگی اکو

- - - 99 
 وسیله ایاب و ذهاب ویژه دانشجویان معلـول جـسمی، حرکتـی          -1: شرایط اختصاصی 

 سلف سرویس با ظرفیت محدود براي معلـولین جـسمی، حرکتـی    -2. باشد  موجود می 
 .باشد موجود می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نیکوکاري رعد

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد اغل به فردي اطالق مـی   ش: تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد  ل می  سا 20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .اردشدگان ند مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هالل احمر استان تهران 

- - + 31 

گردد که در حوزه فرهنگ و ارشاد، نهادهاي        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
فرهنگی، خصوصی و دولتی، ترویجی، تبلیغی، کلیه مراکز دولتی و خـصوصی، موسـسات      

 .کند یهاي فرهنگی فعالیت م فرهنگی قرآن و عترت و کانون
ارایـه خـدمات    -2. آیـد  عمل می    به مصاحبهشدگان    از پذیرفته  -1: شرایط اختصاصی 

 .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
هاي  هماهنگی توسعه و فعالیت

 قرآنی کشور

 ديکاربر-مرکز علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 آموزش و پژوهش صنایع ایران

- - + 39 
 سال سابقه خـدمت در  2 که با حداقل گرددشاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
کار  اي منطبق با رشته انتخابی مشغول به هاي دولتی یا خصوصی در حرفه یکی از شرکت

 .باشد
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 ه آموزش عالی آزاد موسس
 عصر دین و دانش

 تهران
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
 و ایاب

 ذهاب
 سلف خوابگاه

 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

شهریه دانشجویان از پودمان سوم به صورت اقساط قابل پرداخـت       : شرایط اختصاصی  99 - - +
 . باشد می

 موسسه آموزش عالی آزاد
 علوم و فنون دانشسار

 اد موسسه آموزش عالی آز .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 مدیریت فناوري امیرکبیر

- - + 77 
گـردد کـه در واحـدهاي فرهنگـی، هنـري،       شاغل به فردي اطالق مـی    : تعریف شاغل 

هاي دولتی و یا در مراکز خصوصی مرتبط بـا رشـته خـود              ها و ارگان    پژوهشی سازمان 
 .فعالیت داشته باشد
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 وسسه آموزش عالی آزاد م
 نهاوند

- - + 99 
 اسـتفاده از   -2. پـذیرش بـه داوطلبـان بـومی اختـصاص دارد           -1: شرایط اختصاصی 

ارایه  -3. باشد پذیر می آسانسور براي دانشجویانی که مشکل جسمی حرکتی دارند امکان
 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 موسسه آموزش عالی آزاد 
 هادي

 تهران

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 انجمن جوشکاري

- - + 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
 بهزیـستی یـا در سـازمان      بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان         

  آنان ها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به
گردد کـه در   شاغل به فردي اطالق می  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   

تی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول    ادارات بهزیستی و مراکز دول 
 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به

 .باشـد   خوابگاه مختص خواهران و بـه صـورت خـودگردان مـی      -1: شرایط اختصاصی 
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان

 بختیاريچهار محال و 

- - + 99 
 واقع در 1ساختمان شماره  -2 .باشد  خواهران میخوابگاه مختص -1 :شرایط اختصاصی

 2باشد و ساختمان شماره     بلوار طالقانی شهرکرد به عنوان ساختمان آموزشی مرکز می        
باشد و داراي وسیله  می... ها و  واقع در قطب صنعتی شهرکرد شامل آزمایشگاه و کارگاه

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3 . ذهاب استایاب و

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تعاونی پیام شهرکرد

- - + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
ذراندن  الزم را جهت اخذ و گ شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون    -3. انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند     
 .باشد یارانه می

 اربرديک-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی شهرکرد

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - +
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

  جهاد کشاورزي 
 چهارمحال و  بختیاري

 . شـود خوابگاه براي خواهران به صـورت خـودگردان اداره مـی           -1 :شرایط اختصاصی  99 + - +
 .باشد  سرویس بدون یارانه میارایه خدمات سلف -2

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فارسان

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

 .باشد حمر داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل ا
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. ونه معلولیت موثر باشند   جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگ     
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان 
 چهار محال و بختیاري

چهار محال 
 و بختیاري

- - - 21 

 که به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادي گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
ها در انجام امورات مربوط به خدمات اطفاي  ها و دستگاه یر ارگانها و یا سا در شهرداري

 . کار باشد حریق و امداد و نجات و آموزش و پیشگیري و ایمنی مشغول به
داشتن گواهی سالمت از مراکز بهداشتی مورد تأیید براي داوطلبان    : شرایط اختصاصی 

 .سهمیه آزاد الزامی است

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نی خراسان جنوبینشا آتش

- - - 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

  آنان  تابعهها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به
گردد کـه در   شاغل به فردي اطالق می  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   

ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول     
 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به
گردد که در واحدهاي تابعه و غیرتابعه  شاغل به فردي اطالق می امور تعاون  رشته   در

کار و داراي مستندات و  دولتی یا غیردولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به
 .باشدسوابق فعالیت 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان خراسان جنوبی

خراسان 
 جنوبی



 66

 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع ف شاغل، تعری): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - + 99 

 برگزاري -2. باشد  خدمات سلف سرویس بدون یارانه می      ارایه -1: شرایط اختصاصی 
گونه تعهدي مبنی  گردد و مرکز هیچ ریزي می ها متناسب با امکانات مرکز برنامه کالس

 شـرط تـشکیل   -3. هاي افراد شاغل در روز یا ساعت خاصی ندارد     بر برگزاري کالس  
 به نفرات اول تا -4. باشد  نفر ظرفیت پذیرش دانشجو می    15نام حداقل     ها ثبت   کالس

تخفیف شهریه داده % 10و % 15، %20سوم هر رشته در هر پودمان تحصیلی به ترتیب 
. نام براي کلیه دانشجویان وجود دارد  امکان تقسیط شهریه در زمان ثبت-5. خواهد شد

 امکانات رفاهی از قبیل وسیله ایاب و ذهاب براسـاس امکانـات مرکـز و دریافـت             -6
ها در طول هفته صبح و بعـدازظهر    کالس-7. ن تأمین خواهد گردیدبخشی از هزینه آ 
 .برگزار خواهد شد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1بیرجند 

- - + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

صـورت    خوابگاه بـراي خـواهران بـه     -3. انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند     
 ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه -4. باشد  تحت نظارت مرکز میخودگردان و 

 .باشد می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بیرجند

 - - + 99 
بایست توانایی جسمانی الزم  هاي کشاورزي داوطلب می  در رشته-1: شرایط اختصاصی

ز ارایه خدمات خوابگاهی به این مرکز ا   -2. براي انجام کارهاي کشاورزي را دارا باشد      
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-3. باشد دانشجویان دختر معذور می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي بیرجند

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  عضویت در (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش با -2. آید عمل می  بهمصاحبهشدگان   از پذیرفته-1  :شرایط اختصاصی

 .باشد کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان خراسان جنوبی

گـردد کـه در یکـی از ادارات دولتـی و یـا         شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل  22 - - -
 .کار باشد کارخانجات صنعتی مشغول به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري اسدیه

+ + - 99 
 . ها در طول هفته صبح و بعدازظهر برگـزار خواهـد شـد           کالس -1: شرایط اختصاصی 

تخفیف هزینه خوابگاه % 20 متقاضی خوابگاه در پودمان اول از    دانشجویان غیربومی  -2
 .باشد  نفر می12نام حداقل  ها ثبت  حدنصاب تشکیل کالس-3. مند خواهد شد بهره

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري بشرویه

+ + + 21 
هاي سطح شهرستان و   شاغل به کلیه کارکنان ادارات، نهادها و سازمان       : تعریف شاغل 

ها و موسسات پولی و اعتباري، شهرداري و  المنفعه، بانک جوار، موسسات عام هرهاي همش
 . گردد نیروهاي شاغل در شهرك صنعتی اطالق می

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري سرایان

- - + 54 
هاي اجرایی اعم از دولتی   که در دستگاهگردد الق میشاغل به فردي اط: تعریف شاغل
 .کار باشد صورت رسمی یا قراردادي مشغول به یا غیردولتی به

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نهبندان

- - - 26 

ـ  گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل  ان رسـمی، پیمـانی یـا     کـه از کارکن
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
. فوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است موافقت باالترین مقام ما -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ر استان خراسان جنوبیهالل احم

خراسان 
 جنوبی

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

بقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش   حداکثر سا-1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

احمـر   جمعیـت هـالل      -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-کز آموزش علمیامر
 هالل احمر استان خراسان رضوي
 هالل احمر شهرستان سبزوار

- - + 11 

هـاي   ها و شرکت گردد که از مدیران اتحادیهشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
صـورت   هـاي تعـاونی بـه      و یـا در شـرکت      )ازرسهیئت مدیره، مدیر عامل، ب    (تعاونی  
هـاي دولتـی    کار باشد و همچنین افرادي که در ادارات و سـازمان        وقت مشغول به    تمام
 .کار دارند صورت رسمی اشتغال به به

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  اداره کل تعاون استان 

 ان رضويخراس

- - + 99 
هـر   نـامی   هاي اول تا سوم در شـهریه ثبـت        به دانشجویان رتبه   -1: شرایط اختصاصی 

هاي ویژه  کالس-2. تخفیف شهریه داده خواهد شد % 10و % 15، %20به ترتیبپودمان 
ارایه خـدمات   -3 .برگزار خواهد شدو آخر هفته المقدور در شیفت عصر       شاغلین حتی 

 .باشد ارانه میسلف سرویس بدون ی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 انجمن مدیریت ایران 

 رضوي واحد خراسان

خراسان 
 رضوي
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز ایط اختصاصیتعریف شاغل و شر اشتغال

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 بازرگانی واحد خراسان رضوي

- - + 52 
هاي  حال حاضر در یکی از کارخانهگردد که درشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .کار باشد یا موسسات وابسته مشغول بهو صنایع مرتبط غذایی قند، 
 . باشـد   خوابگاه و وسیله ایـاب و ذهـاب مخـتص خـواهران مـی       -1 :شرایط اختصاصی 

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تحقیق و آموزش ،بررسی
 یع قند ایرانصنا

 - - - 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

ها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه آنان  زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  شغول بهم

گردد که در  شاغل به فردي اطالق میتربیت مربی خانه کودکان و نوجواناندر رشته 
ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول     

 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به
خوابگاه مختص خواهران به صـورت خـودگردان و تعـداد محـدود       : شرایط اختصاصی 

 .باشد می

کاربردي -مرکز آموزش علمی
 بهزیستی گناباد استان 

 خراسان رضوي

 ارایه -2. باشد  نفر می12نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس-1: شرایط اختصاصی 99 + - -
 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-لمیمرکز آموزش ع
 1تربت حیدریه 

- - + 22 

گردد که در یکی از واحدهاي صنعتی و معدنی  شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
 .کار باشد هکشور و یا یکی از صنوف در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول ب

در طول تحصیل به ترتیب نفـرات   17  دانشجویان معدل باالي-1: شرایط اختصاصی
 . شهریه برخوردار خواهنـد بـود   تخفیف% 10 و% 20،% 30   دوم و سوم هر رشته ازاول،

صورت قسطی  ه پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ب          -2
 وسیله ایاب و ذهاب براي جابجایی دانشجویان از ساختمان مرکزي بـه    -3. خواهد بود 

هـاي    معرفی دانشجویان به خوابگاه-4. ه استنظرگرفته شد ها در  ایشگاهآزم ا و ه  کارگاه
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-5. باشدپذیر میز امکانداراي مجو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تصمیم یارتوس

- - - 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چه پذیرفته چنان -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می  برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

صـورت    گاه براي دانشجویان بـه  خواب-3. انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند     
استیجاري و پرداخت هزینه توسط دانشجویان و براسـاس اولویـت و ظرفیـت واگـذار               

 وسیله ایاب و ذهاب هم از طریق واحد اتوبوسرانی شـهرداري و هـم از    -4. خواهد شد 
 .هاي استیجاري با هزینه دانشجو فراهم است بوس طریق مینی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دانشگاهی کاشمر جهاد 

- - + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و   آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        مرکز

 ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون   -3 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
 .باشد یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی مشهد

- - + 99 
هاي خودگردان بخش خصوصی  اهواگذاري خوابگاه از طریق خوابگ -1: شرایط اختصاصی

هاي آموزشی در یکی از دو  ریزي گروه هاي آموزشی براساس برنامه  دوره-2 .خواهد بود
 ارایه خدمات سـلف    -3 .رضوي یا شهید هاشمی نژاد برگزار خواهد شد         پردیس شهید 

 .باشد سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

 )دمشه(

+ + + 99 
 .هــا بعــدازظهر تــشکیل خواهــد شــد المقــدور کــالس  حتــی-1: شــرایط اختــصاصی

 ارایـه  -3 . شهریه دانشجویانی که مشکل مالی داشته باشـند، تقـسیط خواهـد شـد         -2
 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 چناران

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددق می شاغل به فردي اطال   : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش -2. آید  عمل می    به مصاحبه از پذیرفته شدگان     -1  :شرایط اختصاصی 

 .باشد زیارت میبا کارکنان سازمان حج و 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان خراسان رضوي

+ - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کارگران ایرانکنفدراسیون عالی (ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

شدگان  فته  پذیر-3. جري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندممرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

صـورت بـومی     پـذیرش بـه  -4. منـد شـوند   بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه    %  70
 .باشد یارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه م -5 .باشد می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد مشهد

- - - 36 
هـا، صـدا و سـیما،      کـه در خبرگـزاري  گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
ها اعم  ها، موسسات و تمامی جراید سراسري و محلی و روابط عمومی  نامه نشریات، هفته

 .نماید از دولتی و خصوصی فعالیت می
 کاربردي-زش علمیمرکز آمو

  خبر مشهد

خراسان 
 رضوي
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - + 36 
هـا، صـدا و سـیما،      کـه در خبرگـزاري  گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
ها اعم  روابط عمومیها، موسسات و تمامی جراید سراسري، محلی و     نامه  نشریات، هفته 

 .نماید از دولتی و خصوصی فعالیت 
 .باشد رانه میارایه خدمات سلف سرویس بدون یا: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خبرنگاران

 نفر براي هرکدرشته    15نام حداقل     ها ثبت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی  99 - - - 
 .گردد ها در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می  کالس-2. باشد می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1سبزوار 

- - - 20 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي صـنعتی،            شاغل به فردي اطالق مـی     : اغلتعریف ش 
نمایـد   بازرگانی و تولیدي اعم از دولتی یا خصوصی که به نوعی خـدماتی را ارایـه مـی           

 .  باشدکار  بهمشغول 
صورت خودگردان و محـدود    خوابگاه فقط مختص خواهران و به-1 :شرایط اختصاصی 

ظهـر   از هاي شاغلین در بعـد       در صورت امکان کالس    -2. گردد   مرکز تأمین می    با نظر 
 .دشو برگزار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2سبزوار 

+ + + 25 
هـا و صـنایع    ها، دستگاه گردد که در کارخانه     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

 .کار باشد مشغول به
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت کشت و صنعت جوین

- + - 52 
صورت قـراردادي یـا پیمـانی در     گردد که بهشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

هاي خراسان رضوي، شمالی و  هاي صنعتی در استان واحدهاي صنعتی، با اولویت شهرك
 .کار باشد جنوبی مشغول به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي صنعتی   شهركشرکت

 خراسان رضوي

+ - + 20 

،  هـاي صـنعتی   گردد که در یکـی از شـرکت         شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 .باشدکار  بهاعم از دولتی و خصوصی مشغول و خدماتی  بازرگانی ،تولیدي

، %50 به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر رشـته بـه ترتیـب         -1: شرایط اختصاصی 
 . شـود  نـام پودمـان بعـد داده مـی      تخفیف شـهریه ثابـت در زمـان ثبـت       %20و  % 30
 . هاي خـودگردان معرفـی خواهنـد شـد      خواهران غیربومی جهت استفاده از خوابگاه   -2
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت فراز صنعت آیریا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی  .باشد دمات سلف سرویس بدون یارانه میارایه خ: شرایط اختصاصی 99 + - -
 شرکت یکدانه شرق

- - + 99 
بـومی خوابگـاه فـراهم     این مرکز براي تمـامی دانـشجویان غیـر    -1: شرایط اختصاصی 

ارایه خدمات سلف سرویس بدون   -2  .باشد   و خوابگاه برادران خودگردان می     نماید  می
 .باشد یارانه می

 کاربردي-آموزش علمیمرکز 
 شهرداري جغتاي

- - + 21 
هـا،    نداري، فرمانـداري  گـردد کـه در اسـتا        شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل 

هاي خصوصی در راستاي رشته مورد  ادارات و شرکتنهادها و ، ها سازمانها،  شهرداري
 .کار باشد صورت رسمی، پیمانی و قراردادي مشغول به پذیرش به
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: صاصیشرایط اخت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري مشهد

+ + + 20 

 ، هـاي صـنعتی، خـدماتی    گردد که در بخش    شاغل به فردي اطالق می     : تعریف شاغل 
 .باشدکار  بهکشاورزي و یا اداري مرتبط مشغول 

 . باشـند  سـتفاده از خوابگـاه مـی      دانشجویان غیربومی مجاز بـه ا      -1: شرایط اختصاصی 
شدگان هـر رشـته     چنانچه پذیرفته-3. باشد  نفر می20  ها  حدنصاب برگزاري دوره  -2

د نبنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باش
بایست به تشخیص شوراي آموزشی مرکز مجري برخی از دروس پایـه و           این افراد می  

 نسبت به انتخاب واحدهاي درسـی  گاه آنصورت تقویتی گذرانده و     هنگلیسی را ب  زبان ا 
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-4. دناقدام نمای

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تربت جامصنعت غذا 

- - + 41 

گردد کـه در اسـتخدام سـازمان هواپیمـایی            شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
ري یا در حرفه مرتبط با صنعت هوانوردي و یا درحرفه منطبق با رشـته انتخـابی             کشو

 .باشدکار  بهمشغول 
 اویونیـک و  تعمیـر و نگهـداري هواپیمـا        هـاي      داوطلبان رشته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست از سالمت کامل جسمی و روحی برخوردار باشند و همچنین در طول تحصیل  می
بایـست از نظـر   شـدگان مـی   کلیه پذیرفتـه -2. ستفاده نماینداز لباس فرم ا        بایست  می

بدیهی است در . پزشکی مورد تأیید مرکز طب هوایی سازمان هواپیمایی کشوري باشند 
نام صورت عدم احراز صالحیت پزشکی مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت 

کارگاهی برگزاري  در صورت فراهم نشدن امکانات     -3. شدگان نخواهد داشت  پذیرفته
هزینه اسـکان و  (ها با عقد قرارداد با مراکز آموزشی دیگر در مشهد و یا تهران          کارگاه

 به دانشجویان رتبه -4. برگزار خواهد گردید) ایاب و ذهاب برعهده دانشجو خواهد بود
تخفیف داده خواهـد  % 10، %15، %20 به ترتیبپودمان اول تا سوم در هر رشته و هر    

 .باشد رایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه میا -5. شد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنعت هوانوردي مشهد

- - - 36 

شـاغل بـه    فیلمبرداري  عکاسی و- سازي فیلم، گرافیکهاي  در رشته : تعریف شاغل 
اعم از دولتی و ( که در صدا و سیما، نشریات، موسسات و ادارات گرددفردي اطالق می

 و آموزشیتکنولوژي هاي  باشد و نیز در رشته کار  فه مرتبط مشغول بهدر حر) خصوصی
هاي آموزش و پرورش و آستان قدس رضوي مشغول   در ادارات، سازماننقاشی ایرانی

 .کار باشد به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  1فرهنگ و هنر واحد 
 خراسان رضوي

- - + 31 
ه داراي سابقه اشتغال در حوزه فرهنگ گردد کشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 . خصوصی باشدیاهاي دولتی   خدمات اجتماعی در بخش وو هنر و مدیریت
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  2فرهنگ و هنر واحد 
 خراسان رضوي

خراسان 
 رضوي
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع شرایط اتعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 - - - 41 

 شـرکت   ز آموزش فنون و خدمات هـوایی،    شاغل به کلیه کارکنان مرک    : تعریف شاغل 
هاي  هاي هواپیمایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي آژانس هاي کشور و شرکت فرودگاه

 .گردد اطالق می) نظامی و غیرنظامی(هواپیمایی دولتی و یا غیردولتی 
بایست از سالمت کامل جسمانی برخـوردار   کنندگان می   شرکت -1: شرایط اختصاصی 

معاینات الزم بـه  وایی سازمان هواپیمایی کشوري عد از قبولی توسط پزشک ه بباشند و   
 داشته باشند 19 که در هر پودمان معدل باالتر از ی به دانشجویان-2 .عمل خواهد آمد
 دانشجویان در طول تحصیل -3. تخفیف شهریه داده خواهد شد% 10در همان پودمان 

 .بایست از لباس فرم استفاده نمایند می

 کاربردي-کز آموزش علمیمر
  فنون و خدمات هوایی

- - - 41 

ها و یـا نهادهـا و    گردد که در یکی از شرکت شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 
هاي غیر  و یا شرکت) نظامی نظامی و یا غیر (دولتی  هاي هواپیمایی دولتی و یا غیر  آژانس

 . کار باشد غول بههواپیمایی مرتبط با رشته درخواستی مش
کلیـه   -2.  اولویـت اول بـا دارنـدگان دیـپلم هوانـوردي اسـت           -1: شرایط اختصاصی 

مورد تأیید مرکز طب هوایی سازمان هواپیمایی  بایست از نظر پزشکی شدگان می پذیرفته
احراز صالحیت پزشکی، مرکـز آمـوزش    بدیهی است در صورت عدم. دنکشوري باش

دانشجویانی کـه در   به -3.  داشت  پذیرفته شده نخواهد   نام  گونه مسئولیتی در ثبت     هیچ
شهریه داده  تخفیف% 10  پودماند در همان ن داشته باش19 معدل باالتر از  پودمانهر

  .بایست از لباس فـرم اسـتفاده نماینـد        تحصیل می   دانشجویان در طول   -4. شد خواهد
توانند در امتحانات استاندارد   نمیهاي هواپیمایی در پایان دوره  التحصیالن رشته  فارغ-5

هـاي دروس     هواپیمایی کشوري شرکت نمایند مگر آن که اختالف سـاعات سـیالبس           
 .تخصصی را به صورت جداگانه گذرانده و گواهینامه مخصوص دریافت نمایند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  فنون و خدمات هوایی مشهد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - + -
 انقوچ

+ - + 20 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
و بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی تحت پوشش بیمه، سابقه کار داشته باشد و یـا از                

 .طرف یکی از واحدهاي مذکور داراي مجوزهاي قانونی بورسیه گردد
بعدازظهرها و روزهاي تعطیل  رالمقدور د  حتیهاي شاغلین  کالس-1: شرایط اختصاصی

 چنانچـه  -3. باشـد  نفـر مـی  15هـا   حدنـصاب تـشکیل دوره  -2. برگزار خواهـد شـد   
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي        پذیرفته

بایست به تشخیص شوراي آموزشـی مرکـز        درسی مصوب نداشته باشند این افراد می      
 گـاه  آن برخی از دروس پایه و زبان انگلیسی را به صـورت تقـویتی گذرانـده و             مجري

  بومی جهت استفاده از  خواهران غیر-4. دننسبت به انتخاب واحدهاي درسی اقدام نمای    
 دانشجویان ممتاز پس از پایان تحصیل، -5. هاي خودگردان معرفی خواهند شد    خوابگاه

هـاي گـروه کارخانجـات پـارت        دام در شرکت  براساس ضوابط گروه، در اولویت استخ     
 به دانشجویان رتبه اول تا سـوم در هـر رشـته و هـر       -6 .الستیک قرار خواهند گرفت   

تخفیـف  % 20و % 30، %50 در پایان دوره به ترتیب      16پودمان به شرط معدل باالي      
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-7. شهریه داده خواهد شد

 کاربردي-زش علمیمرکز آمو
 الستیک  گروه کارخانجات پارت

  قراردادي، رسمی، پیمانیکارکنانگردد که از شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 27 - - -
 .باشدکشور  امور مالیاتی و خرید خدمت معین وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مالیاتی مشهد

- - - 56 

سال سابقه کار در آستان   حداقل سه گرددکه  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
وقـت   صورت رسمی، پیمانی و یـا قـراردادي تمـام      قدس رضوي یا موسسات وابسته به     

 .داشته باشد
 .عمل خواهد آمد به مصاحبهشدگان  از پذیرفته: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
یت و پشتیبانی معاونت توسعه، مدیر

 آستان قدس رضوي

+ - + 22 

گردد که در بخش صنعت و خدمات مشغول  شاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
 .ارایه گواهی رسمی از محل کار الزامی است. کار باشد به

، %25 به نفرات اول تا سوم ورودي هر دوره و رشته به ترتیـب       -1 :شرایط اختصاصی 
التحصیل جذب مجتمع   نفرات برتر فارغ   -2.اده خواهد شد  تخفیف شهریه د  % 5و  % 15

 کلیه فارغ التحصیالن در اولویت جذب مجتمع تولیدي         -3.تولیدي مقصود خواهند شد   
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4. مقصود قرار خواهند داشت

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 گروه کارخانجات چینی مقصود

گردد که در یکی از تأسیـسات گردشـگري،         شاغل به فردي اطالق می    : عریف شاغل ت 30 - - -
  .کار باشد اقامتی و خدماتی و نیز مراکز مرتبط با رشته انتخابی مشغول به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 میراث خراسان رضوي

+ + + 28 

 و پیمـانی  )پایور(کارکنان رسمی گردد که از   شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل 
 . باشدناجا

در پـذیرش سـهمیه آزاد در    همسر و فرزندان نیروي انتظـامی    -1: شرایط اختصاصی 
 ساله بـه ناجـا   30شدگان از سهمیه شاغل تعهد خدمت         پذیرفته -2 .باشند  اولویت می 

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3 .خواهند داشت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تظامی خراسان رضوينیروي ان

خراسان 
 رضوي
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 - - - 99 

هاي تحصیلی یک طرح مبتنی بر   سال  دانشجویانی که در طی نیم -1: شرایط اختصاصی 
توانند  کارآفرینی ارایه نمایند که این طرح در شوراي استانی مورد تأیید قرار بگیرد، می

ه  دانشجویانی ک-2.  بعدي برخوردار شوند   سال  تخفیف در پرداخت شهریه نیم    % 12از  
هاي تحصیلی یک اختراع به ثبت برسانند که ایـن طـرح در جـشنواره                سال  در طی نیم  

تخفیف % 15تا % 12توانند از  شود به ترتیب می خوارزمی حایز مقام استانی یا کشوري       
 دانشجویانی که یک مقاله -3.  بعدي برخوردار شوند سال شهریه در پرداخت شهریه نیم
نمایند که در یکی از مجالت تخصصی معتبـر داخلـی یـا    مبتنی بر طرح پژوهشی ارایه     

صورت پوستر  المللی به المللی چاپ شود و یا در یک کنفرانس یا کنگره داخلی یا بین بین
 بعـدي    سـال   در پرداخت شـهریه نـیم     % 12الی  % 10یا سخنرانی ارایه شود از تخفیف       

 به رتبه اول گروه  سال م دانشجویانی که در آزمون نهایی هر نی-4.برخوردار خواهند شد
 بعـد برخـوردار     سـال   در پرداخت شهریه نـیم    % 7آموزشی خود نایل شوند از تخفیف       

. صورت خودگردان و تحت نظارت این مرکز ارایه خواهد شد  خوابگاه به-5. خواهند شد
المللی یا ملی حایز رتبه اول تا  هاي فرهنگی، ورزشی بین  دانشجویانی که در جشنواره    -6

سال بعـدي   در پرداخت شهریه نیم % 5تا  % 15شوند به ترتیب از شرایط تخفیف       سوم  
 .برخوردار خواهند شد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1نیشابور

- - - 30 

گردد که توسط سـازمان میـراث فرهنگـی و     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 .د شوز معرفیاتحادیه هتلداري و یا مراکز اقامتی به این مرک

به خاطر اهمیت زبان انگلیسی و دروس پایه به تشخیص شوراي  -1: شرایط اختصاصی
 .آموزشی واحدهایی به صورت پیش نیاز عالوه بر دروس سرفـصل ارایـه خواهـد شـد     

 در هنگام تحـصیل  -3.  سالمت جسمی افراد باید مورد تأیید مراجع ذیصالح باشد     -2
ها صبح و   ساعات تشکیل کالس-4. باشند لباس فرم میدانشجویان ملزم به استفاده از   
 .باشد بعدازظهر در طول هفته می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هتلداري و جهانگردي پردیسان

- - + 55 
هـاي دولتـی یـا       که در یکی از سازمان     گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

 . باشدکار بوده و مشمول قانون کار غیردولتی مشغول به
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 موسسه آموزش عالی آزاد 
 خوارزمی خراسان رضوي

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 موسسه آموزشی و پژوهشی
  وزارت صنایع و معادن

 خراسان رضوي

خراسان 
 رضوي

خوابگاه به صورت خـودگردان و تحـت نظـارت مرکـز در اختیـار             : شرایط اختصاصی  99 - - -
 .گیرد دانشجویان قرار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2بجنورد 

+ - + 57 
ها   که در صنوفی که مورد تأیید اتحادیهگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

 .باشد می کار  باشد مشغول به و مجامع امور صنفی 
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جاجرم

+ - - 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می  از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل برخی
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

 . انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

در یکـی از ادارات زیـر مجموعـه    گردد کـه  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  21 - - +
 .استانداري مشغول به فعالیت باشد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري خراسان شمالی

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5ي قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا دارا

 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان خراسان شمالی

خراسان 
 شمالی

- - - 48 

 که از طرف سـازمان تربیـت بـدنی و           گرددطالق می شاغل به فردي ا   : تعریف شاغل 
هاي ورزشی صاحب امتیاز مورد تأیید سازمان تربیت بدنی کـل کـشور معرفـی        باشگاه
 .شود

هـاي   بایست از سالمت جسمانی کامل و صالحیت   متقاضیان می  -1: شرایط اختصاصی 
 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2. عمومی برخوردار باشند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل 

 خوزستان

 - - - 15 
گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

کار و داراي مستندات و سـوابق   یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به      
 . باشدفعالیت 

عـالوه  بـر    مربی مراکز پیش از دبستان تربیتمتقاضیان در رشته  : صیشرایط اختصا 
 . برخوردار باشند کاملبایست از سالمتی جسمانی مینداشتن مشکل گویایی، 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان خوزستان

- - - 58 
ندي  که در واحدهاي کارگري و کارمگردد اطالق میکارگرانی به شاغل : تعریف شاغل

 . هاي وابسته حقوق دریافت دارند کار باشند و از کارفرما یا دولت یا سازمان همشغول ب
 وسیله ایاب و ذهاب -2. باشد  پذیرش مختص داوطلبان بومی می-1: شرایط اختصاصی

    . استبراي دانشجویان فراهمجهت مجتمع کارگاهی 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جامعه اسالمی کارگران 

  خوزستاناستان

 خوزستان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

+ - + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و   برخی از دروس را به صورت جبرانی      مرکز آموزش مجري  

 ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون   -3 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
 .باشد یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی اهواز

- - - 18 

ایط عمومی و اختـصاصی      که داراي شر   گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش -2. آید  عمل می    به مصاحبه از پذیرفته شدگان     -1  :شرایط اختصاصی 

 .باشد با کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-موزش علمیمرکز آ
 حج و زیارت استان خوزستان

- - - 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :ط اختصاصی شرای

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

شدگان  فته  پذیر-3. رت جبرانی بگذرانندمجري برخی از دروس را به صومرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

 . مند شوند بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه %  70

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر اهواز

- - - 36 

ها  مطبوعات، خبرگزاري (ها   در رسانهگردد کهشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
ها و نهادها متناسب با رشته مـورد نظـر    سازمان  و یا روابط عمومی   ...) و صدا و سیما و    

 .باشدکار  بهمشغول 
بایست در اولین پودمان دروس زبان خارجه پیش و           دانشجویان می : شرایط اختصاصی 

 .فارسی پیش را به صورت جبرانی اخذ نمایند

 کاربردي-ش علمیمرکز آموز
 خبر اهواز

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

ر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش   حداکث-1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

الل احمـر    جمعیـت هـ    -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان خوزستان

 خوزستان

ارایـه خـدمات سـلف       -2. باشـد  مـی خوابگاه مختص خواهران     -1 :شرایط اختصاصی  99 + - +
 .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ابهر

- - - 15 
گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی و شاغل به فردي اطالق می: ریف شاغلتع

ها و اقـدامات امنیتـی و         غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی یا در سازمان زندان        
کـار و داراي   مـشغول بـه   آنـان   تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه          

 .باشدمستندات و سوابق فعالیت 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان زنجان

- - + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن     چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تشخیص  فراد میا برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 نسبت به گاه آنگذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون    -3  .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
 .باشد یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی زنجان

 - - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي بهشاغل : تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد ار میبرگز
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

شدگان  فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگرویی  شهریه دانشجتخفیفنامه  مطابق آیین

ارایه خدمات سلف سـرویس      -4.  شوند مند  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70
 .باشد بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد زنجان

- - + 21 
 زنجـان   سـتانداري ها و ا ها، فرمانداري شاغل به کلیه کارکنان شهرداري  : تعریف شاغل 

 .گردد اطالق می
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
هاي  سازمان همیاري و شهرداري

 استان زنجان

- - + 22 
گردد که در یکی از واحدهاي صنفی یا صنعتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
 .کار باشد مشغول به

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی
  کاربردي-مرکز آموزش علمی

 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

ارایـه خـدمات سـلف      -2 .باشـد   خوابگاه مختص خواهران مـی     -1 :شرایط اختصاصی  99 + - -
 .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 عهصایین قلشهرداري 

 زنجان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 جمعیت، جهت پـذیرش   حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل-1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد ستخدام پذیرفتهمسئولیتی درخصوص ا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 زنجان هالل احمر استان زنجان

- - - 15 

گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
کار و داراي مستندات و سـوابق   یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به      

 . باشدفعالیت 
شاغلین دولتی در صورت پذیرش باید مجوز الزم را جهت حـضور          : یط اختصاصی شرا

 .هاي درس داشته باشند در کالس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهر استان سمنان بهزیستی مهدي

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 اورزي سمنان جهاد کش

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - +
 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

ارایـه خـدمات سـلف     -2 .باشـد   مـی  مختص بـرادران  خوابگاه   -1 :شرایط اختصاصی  99 + - +
 .باشد سرویس بدون یارانه می

  اربرديک-مرکز آموزش علمی
 )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

ارایـه خـدمات سـلف     -2. باشـد    مـی  مختص بـرادران  خوابگاه   -1 :شرایط اختصاصی  99 + - -
 .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - - +
 شرکت پالنده صاف

. کار باشد گردد که در بخش صنعت مشغول به شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 22 - + +
 .نامه داشته باشند بایست از ادارات صنایع و یا کارخانجات معرفی شاغلین می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت سیم و کابل مغان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - - +
 وگارش شرکت صنایع روشنایی مون

- - + 99 
دلیل نیاز همیـشگی بـه نیروهـاي تکنیـسین وکارشـناس در               به -1: شرایط اختصاصی 

 در هر -2 . باشند ، در اولویت استخدام میالتحصیالن ، فارغکارخانجات گروه غرب استیل
 در هـر رشـته   17سال تحصیلی به سه نفر از دانشجویان ممتاز داراي معدل باالي             نیم

ــا  ــه ترتیــب تحــصیلی، نفــر اول ت  تخفیــف شــهریه اعطــا % 10و % 15، %20ســوم ب
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3 .خواهد شد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت غرب استیل

 . باشـد   وسیله ایاب و ذهاب به شاهرود و بـالعکس موجـود مـی     -1: شرایط اختصاصی  99 + + -
 .باشد رانه میارایه خدمات سلف سرویس بدون یا -2

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري بیارجمند

+ - - 21 
، هـاي دولتـی    کـه در ادارات و ارگـان  گـردد  شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 

 .کار باشد ها و نهادهاي وابسته به شهرداري سمنان مشغول به سازمان عمومی و
 .گردد  ایام تعطیل برگزار میها حتی المقدور در نوبت عصر و کالس:  اختصاصیشرایط

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري سمنان

 - - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

 .باشد ان هالل احمر داوطلبی با تأیید سازمان داوطلب
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4.  فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند     جسمی الزم برخوردار و   
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان سمنان

 سمنان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 چابهار

- - - 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت        شدگان هـر         چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست بـا   گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می       
 . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد            مرکز آمـوزش    تشخیص  

توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین    فته   پذیر -2
 ارایـه  -3 . شـوند منـد  بهـره شهریه ثابت از تخفیف شـهریه  %  70ا سقف  تپودمانهر  

شدگان شاغل عـضو در      کلیه پذیرفته  -4. باشد  خدمات سلف سرویس بدون یارانه می     
% 50زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک و تاسیسات و زیرگـروه امـور صـنفی از تخفیـف       

 .باشند شهریه ثابت برخوردار می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد زاهدان

- - - 60 
 یـا   دولتـی هـاي  سازمانگردد که در یکی از       شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل 

  هاي مـرتبط از تخـصص     کار باشد و در زمینه      وقت مشغول به    صورت تمام   غیردولتی به 
 .جامعی برخوردار باشد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1هدان از

سیستان و 
 ستانبلوچ
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4 (ادامه جدول شماره
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - + 99 
االمکان در نوبت عصر و ایام تعطیل  ها براي شاغلین حتی  کالس -1 :شرایط اختصاصی 

 ارایه خدمات -3. گردد  خوابگاه از طریق بخش خصوصی تأمین می-2. دگرد برگزار می
 .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2زاهدان 

هاي دولتی مشغول  گردد که در یکی از ارگان  طالق می شاغل به فردي ا   : تعریف شاغل  17 - - -
 .کار باشد به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري

 سیستان و بلوچستاناستان 

گـردد کـه در واحـدهاي صـنعتی یـا            شـاغل بـه فـردي اطـالق مـی         : تعریف شـاغل   22 - - +
 .باشدکار  بهغول هاي درخواستی مش هاي مرتبط با رشته آزمایشگاه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مینو شرقشرکت صنایع غذایی 

در حرفـه   گردد که در بخش فرهنگ و هنـر شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  31 - - -
 .باشدکار  بهمنطبق با رشته انتخابی مشغول 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : شاغلتعریف  
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

ش  حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیر -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .دگان نداردش مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان 
 سیستان و بلوچستان

سیستان و 
 بلوچستان

- - - 10 
گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .و برق مشغول به فعالیت باشد مرتبط با صنعت آب 
 . ظرفیت پذیرش است% 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

 مجتمع آموزشی و پژوهشی
  فارس

خوابگاه تنها به دانشجویان دختر و از طریـق بخـش خـصوصی             -1 :شرایط اختصاصی  99 + - +
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 .گردد واگذار می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 آباده

- - - 17 
 که از پرسنل رسمی، پیمانی، قرارداد کار گرددردي اطالق میشاغل به ف: تعریف شاغل

هـا و دفـاتر    ها، شـرکت  هاي دولتی و ادارات، سازمان معین یا شرکتی شاغل در دستگاه    
 .هاي دولتی باشد وابسته به دستگاه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اداره کل دادگستري استان فارس

- - - 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می تربیت  اصالح ودر رشته: تعریف شاغل
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

  آنان ها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به

گردد که در ادارات بهزیـستی و       شاغل به فردي اطالق می     مدیریت خانواده     رشته در
مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی و یا در بنیـاد شـهید و امـور            

کار و داراي  و واحدهاي تابعه آنان مشغول به ) ره(ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی       
 .مستندات و سوابق فعالیت باشد

تربیـت مربـی خانـه کودکـان و      و تربیت مربی مراکز پیش از دبستان  هاي    در رشته 
گردد که در ادارات بهزیستی و مراکـز دولتـی یـا          شاغل به فردي اطالق می    نوجوانان  

کـار و داراي مـستندات و سـوابق       غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به      
 . باشدفعالیت 

گردد  شاغل به فردي اطالق می   تکنولوژي آموزشی و  ی  راهنماي آموزش هاي    در رشته 
که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی یا در 

کـار و داراي   ها و موسسات آموزش عالی و واحدهاي تابعه آنـان مـشغول بـه               دانشگاه
 .باشدمستندات و سوابق فعالیت 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 یستی استان فارسبهز

- - - 99 
رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می
بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 

 نسبت به گاه آن گذرانده و  ز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        مرک
 . انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی شیراز

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
ضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  ع(سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش -2. آید  عمل می    به مصاحبه از پذیرفته شدگان     -1  :شرایط اختصاصی 

 .باشد با کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان فارس

- - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
ر نوبت عـصر و ایـام تعطیـل    المقدور د  شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

شدگان  فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه   آیینمطابق

ارایه خدمات سلف سـرویس      -4.  شوند مند  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70
 .باشد بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد شیراز

- - - 36 
هـا شـامل    گـردد کـه در یکـی از رسـانه      شاغل به فـردي اطـالق مـی       : تعریف شاغل 
هـاي دولتـی و خـصوصی     ها، صداو سیما، مطبوعات و روابط عمـومی بخـش       خبرگزاري

 .فعالیت داشته باشد
  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خبر شیراز

 فارس
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

جهـت ارایـه     -2. گـردد    خوابگاه صرفاً براي خواهران ارایه مـی       -1: شرایط اختصاصی  99 - - -
  .گردد یس و وسیله ایاب و ذهاب هزینه متعارف اخذ میخدمات خوابگاه، سلف سرو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دشت تولیدي شرکت 

 یک و یکمرغاب 

گردد که در مجموعـه صـنعتی فـرا مـشغول      شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل  22 - - -
 .اداري سازمان باشدواحد کار باشد و مورد تأیید  به

 برديکار-مرکز آموزش علمی
 شرکت تولیدي صنعتی فراسان

- - - 21 
،  وزارت کشورشاغل در کارکنان گردد که از  فردي اطالق می  شاغل به    :تعریف شاغل 

ي انتخابی مـرتبط و صـرفاً    ه با رشتهکهایی  ها و سازمان    ها، ارگان   دارياستانداري، شهر 
 .بومی استان فارس باشد

کاربردي -مرکز آموزش علمی
 رازهاي شی شهرداري

ارایـه   -2. باشـد   وسیله ایاب و ذهاب به صورت خودگردان می      -1 :شرایط اختصاصی  99 + + -
 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 علوم پزشکی کوار

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 فرمانداري فیروز آباد

 - - + 61 

 ارتباطات و فنـاوري  و (IT) فناوري اطالعات و ارتباطات هاي در رشته : تعریف شاغل 
 که در زمینه الکترونیـک، مخـابرات،    گرددشاغل به فردي اطالق می     )ICT (اطالعات  

ل به شاغافزار  ماشیندر رشته . کار باشد  مشغول بهICTوکامپیوتر و فناوري اطالعات 
سـازي یـا سـاخت و تولیـد و یـا        که در زمینه مکانیک یا قالـب  گرددفردي اطالق می  

 .افزار سابقه کار داشته باشد ماشین
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  شیراز- کارخانجات مخابراتی ایران

- - - 99 
 خـواهران   صمخـت خوابگاه با مشارکت بخش خصوصی و فقـط          -1: شرایط اختصاصی 

 وسـیله ایـاب و ذهـاب بـا مـشارکت بخـش       -2  . اسـت  و به صورت محدودبومی  غیر
 . گردد خصوصی ارایه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کازرون

خـواهران و توسـط بخـش خـصوصی تـأمین      ص  مختخوابگاه صرفاً   : شرایط اختصاصی  99 - - -
 .شود می

  کاربردي-آموزش علمیمرکز 
 الرستان

- - - 62 

 از قـراردادي یـا   ، از کارکنان رسمیگردد کهشاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 
   نیـروي انتظـامی   و که با وزارت دفاع و نیروهاي مـسلح اعـم از ارتـش، سـپاه          يافراد

ونت آموزش وقت داشته و مورد تأیید مراجع ذیصالح و نهایتاً معا تمام همکاري موثر و  
 .باشد صنعتی مالک اشتر دانشگاه 

شدگان سهمیه آزاد، در صورت واجد شرایط بـودن در          پذیرفته -1: شرایط اختصاصی  
طول تحصیل و صالحدید و تأیید دانشگاه و صنایع دفاعی پس از اتمام تحصیل، امکان          

اولویـت   داوطلبان هر اسـتان، از  -2. جذب آنان در صنایع دفاعی فراهم خواهد گردید   
اساس مـدارك محـل    داوطلبان شاغل بر   .باشند  پذیرش در مرکز مربوط برخوردار می     

 از -3.شـوند  اساس مدارك مورد تأیید دانشگاه انتخاب مـی  خدمت و داوطلبان آزاد بر  
 داوطلبان شاغل جهت ادامه تحصیل بایـد    -4 .آید     به عمل می   مصاحبهشدگان    پذیرفته

 حداقل ظرفیت براي تشکیل هـر      -5. دن را ارایه نمای   موافقت کتبی سازمان متبوع خود    
 مربـوط  رشتهباشد و در صورت عدم حدنصاب،       نفر می  25هاي تحصیلی     یک از رشته  

 در پذیرش سهمیه آزاد، فرزندان کارکنان رسمی شـاغل و یـا   -6. اجرا نخواهد گردید  
تظامی با تأیید بازنشسته وزارت دفاع و نیروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه و نیروهاي ان   

 هزینه واحدهاي کارگاهی و آزمایـشی بـر        -7. باشند  مراجع ذیصالح داراي اولویت می    
 .هاي منعقده و قیمت تمام شده دریافت خواهد گردید مبناي قرارداد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مجتمع هوادریا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .گردد می ایاب و ذهاب از طریق بخش خصوصی ارایه وسیله: شرایط اختصاصی 99 - - -
 1مرودشت 

- - - 99 
 امکانات رفـاهی از     -2 .باشد  مختص داوطلبان بومی می    پذیرش   -1: شرایط اختصاصی 

 و سلف سرویس با مساعدت بخش خصوصی ارایـه   وسیله ایاب و ذهاب   قبیل خوابگاه،   
 .  گردد می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ریز  نی

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : شاغلتعریف  
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

ش  حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیر -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .دگان نداردش مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر شهرستان شیراز

 فارس

- + + 63 
 به صورت رسمی یا قراردادي گردد کهشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .کار باشد مشغول به
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 الموت

- - - 20 

دولتی، صنعتی،  که در یکی از واحدهاي گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
) اعـم از دولتـی و غیردولتـی     (تولیدي، بازرگانی، خدماتی، توزیعی، تعاونی و یا صـنوف          

 .کار باشد مشغول به
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل     هاي شاغلین حتی    کالس -1: شرایط اختصاصی 

هـاي خـودگردان      دانشجویان غیربومی جهت اسـتفاده از خوابگـاه        -2. گردد  برگزار می 
. پذیر خواهد بود صورت اقساط امکان  پرداخت شهریه دانشجویان به-3. شوند معرفی می

 .عمل خواهد آمد  در تأمین سرویس ایاب و ذهاب مساعدت الزم به-4

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تاکستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: یشرایط اختصاص 99 + - +
 جهاد کشاورزي قزوین

 قزوین
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کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره   
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز عریف شاغل و شرایط اختصاصیت اشتغال

- - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صـنعتی،  اطالق می فردي شاغل به : تعریف شاغل 
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به       

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیل برگزار   شاغلین حتیيها  کالس-1 :شرایط اختصاصی

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن برخی از    چنانچه پذیرفته-2. گردد می
ـ    واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افـراد مـی      مرکـز  شخیص بایـست بـا ت

شدگان مطابق  فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندآموزش 
%  70 تـا سـقف   پودمـان توانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی  تخفیفنامه    آیین

ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه  -4.  شوندمند بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه 
  .باشد می

  کاربردي-آموزش علمیمرکز 
 خانه کارگر واحد قزوین

گردد که در یکی از صنایع استان قزوین مشغول  شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 22 - - -
 .کار باشد به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت سمبل شیمی

 - - - 22 
صـنعت  (اي صنعت ه گردد که در یکی از بخش شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 

 .کار باشد مشغول به) کشاورزي
بایست تابع ضـوابط و شـرایط    شدگان جهت دروس عملی می    پذیرفته :شرایط اختصاصی 

 .بهداشتی سازمان دامپزشکی در واحدهاي مرغداري باشند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت سیمرغ

+ - + 20 

ی از واحدهاي تولیدي، صـنعتی،   که در یکگرددشاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 
 .کار باشد بازرگانی، اداري، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیل برگزار  هاي شاغلین حتی  کالس-1: شرایط اختصاصی
 به دانشجویان -3. گردند هاي طرف قرارداد معرفی می  دانشجویان به خوابگاه-2. شود می

ــو ــا س ــان  اول ت ــر پودم ــته در ه ــر رش ــی % 20م ه ــق م ــهریه تعل ــف ش ــردد تخفی  .گ
هاي تحصیلی یک طرح مبتنی بر کار آفرینی ارایـه         به دانشجویانی که در طی پودمان      -4

تخفیف شهریه در پودمان بعد تعلق % 30 در شوراي استانی مورد تأیید قرار گیرد کنند که
رت نیـاز بـراي اسـتخدام در مراکـز       التحصیالن ممتاز هر دوره در صو        فارغ -5. گیرد  می

 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-6. گردند صنعتی شهرستان معرفی می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت صنعتی مهرام

ارایـه   -2. امکان پرداخت شهریه به صـورت اقـساط وجـود دارد      -1 :شرایط اختصاصی  99 + + +
 .باشد  میخدمات سلف سرویس بدون یارانه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت لوازم خانگی پارس

 کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - - +
 شهرداري قزوین

گردد که در بخش خدمات و صـنعت مـشغول     شاغل به فردي اطالق می   :تعریف شاغل  22 - + -
 .فعالیت باشد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 علوم و فنون قزوین

- - - 20 

د که در یکی از واحدهاي تولیدي، صـنعتی،  گرد شاغل به فردي اطالق می : ریف شاغل تع
بازرگانی، اداري، خدماتی، توزیعی و یا صنفی اعم از دولتی و خصوصی به صورت رسمی یا 

 .کار باشد قراردادي مشغول به
 . شـود  صـورت خـودگردان ارایـه مـی      وسـیله ایـاب و ذهـاب بـه         -1: شرایط اختصاصی 

 ارایه خدمات سلف سرویس بدون -3 .باشد  سال می30شدگان    ر سن پذیرفته   حداکث -2
  .باشد یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 )پویش پارت سیمین(کاسپین 

  .بایـست بـومی اسـتان قـزوین باشـند         شدگان شاغل مـی       پذیرفته -1 :شرایط اختصاصی  99 + - +
 .شدبا ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نیرو محرکه

- - - 26 

 که از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي   گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي عـضو نظـام در    جمعیت هالل احمر و یا کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي سازمان         

 سال متناوب سـابقه  7لی و یا  سال متوا5مدیریت بحران کشور و یا از افرادي که داراي        
 .باشند ) با تأیید سازمان داوطلبان(داوطلبی در جمعیت هالل احمر 

 20 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش -1: شرایط اختصاصی
 .  موافقت باالترین مقام مـافوق جهـت پـذیرش شـاغلین الزامـی اسـت      -2. باشد سال می 

بایست از توانایی جسمی الزم برخوردار   میامداد و سوانح   متقاضیان شرکت در رشته -3
 جمعیـت هـالل احمـر مـسئولیتی درخـصوص          -4. و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشـند      

 .شدگان ندارد استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان قزوین

 قزوین

- - - 12 
هـا و  تمامی سـازمان  یا خصوصی   بخش دولتی در  ی که    کارمندان  شاغل به  :تعریف شاغل 

ها، سازمان بازرسی، پزشکی   سازمان زنداندادگستري، ثبت،( قضاییه  قوه ادارات وابسته به
و نهادهاي مرتبط همچون ضابطان عـام و      ) ، دفاتر اسناد و وکال    تعزیرات حکومتی قانونی،  

 .گردد اطالق میباشند،  مشغول به کار میخاص به تشخیص دادگستري
 .باشد میبه صورت بومی فقط پذیرش خواهران : اختصاصیشرایط 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اداره کل دادگستري استان قم

- + + 64 
 که مربی یا کارمند رسمی، پیمانی،  قرارداد گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

ی، بازرگانی، خدماتی هاي دولتی و یا در واحدهاي تولیدي، صنعت معین یا شرکتی در دستگاه
 .کار و سابقه بیمه داشته باشد و یا صنفی مشغول به

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اي استان قم اداره کل فنی و حرفه

- - - 98 

ي مجامع امـور  شاغل به دارندگان پروانه کسب معتبر و افرادي که از سو : تعریف شاغل 
صنفی کشور معرفی شوند و در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به کار باشند اطالق    

 .گرددمی
رشـته    نفر براي هر کـد  15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

 الزم را جهت اخـذ و گذرانـدن    شدگان هر رشته بنیه علمی     چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می
بایست به تـشخیص    افـراد می  از واحدهاي درسی مصـوب نداشته باشند، این قبیل  برخی

 نـسبت بـه   گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی         
 . باشد  بومی میمختص داوطلبان پذیرش -3 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اهی قمجهاد دانشگ

 قم
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

ارایه خدمات  -2. باشد می به صورت بومی فقطپذیرش خواهران  -1: شرایط اختصاصی 99 + - -
 .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي قم

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (رت  سازمان حج و زیا   

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش با -2. آید عمل می  بهمصاحبهشدگان   از پذیرفته-1  :شرایط اختصاصی

 .باشد کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 قمحج و زیارت استان 

 - - - 21 
ها و شوراهاي اسالمی     که در شهرداري   گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

 . کار باشد شهر و روستا استان قم مشغول به
 . باشد صورت بومی می پذیرش خواهران فقط به: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري قم

- - - 30 

گردد که در سازمان میراث فرهنگی، صـنایع   اطالق می شاغل به فردي  :تعریف شاغل 
دستی وگردشگري یا در یکی از مراکزي که به نحوي از ایـن سـازمان مجـوز فعالیـت        

باشند اعم از خصوصی یا دولتی یـا تعـاونی      دارند یا به نحوي با این سازمان مرتبط می        
 .باشدکار  بهمشغول 

  .باشد می بومی صورت بهخواهران فقط پذیرش : شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی استان قم

- - - 22 

هـاي تولیـدي و    گردد کـه در یکـی از واحـد     شاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل 
نماید  خدماتی که به نوعی به بخش صنایع و معادن وابسته بوده و یا خدماتی را ارایه می

 .باشدکار  بهول در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغ
هـا بـه     کـالس -2 .باشـد   صورت بومی مـی     به  خواهران پذیرش -1: شرایط اختصاصی 

صالحدید مرکز در دو شیفت صبح و بعـدازظهر و در صـورت ضـرورت در روزهـاي          
 .شود جمعه برگزار می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنایع و معادن قم

- - - 31 
گردد کـه بـه صـورت رسـمی، پیمـانی یـا             شاغل به فردي اطالق می      : تعریف شاغل 

قراردادي در مراکز وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یا در حوزه فرهنـگ و     
 .کار باشد هنر مشغول به

  .باشد می بومی مختص داوطلبانپذیرش : شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فرهنگ و هنر واحد قم

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد به صورت بومی میفقط رش خواهران پذی: شرایط اختصاصی 99 - - -
 مالیاتی قم

- - + 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

 .باشد اوطلبان هالل احمر داوطلبی با تأیید سازمان د
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. دار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند      جسمی الزم برخور  
ارایه خدمات سلف سـرویس   -5. شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته 

 .باشد بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان قم

 قم

- - - 12 
کل استان کردستان و گردد که در دادگستري  شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل

هـا و پزشـکی    سازمان زندان، اداره ثبت اسناد و امالك، سازمان قضایی نیروهاي مسلح   
 کـارمعین و  روي رسمی، رسمی آزمایـشی، پیمـانی،     قانونی استان کردستان به عنوان نی     

 .باشد کار  قراردادي مشغول به

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اداره کل دادگستري 
 استان کردستان

- + - 15 

گـردد کـه در   شاغل به فردي اطالق مـی  تکنولوژي آموزشی در رشته : تعریف شاغل 
ادارات بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحـت نظـارت سـازمان بهزیـستی یـا در            

کـار و داراي   ها و موسسات آموزش عالی و واحدهاي تابعه آنـان مـشغول بـه               دانشگاه
 .اشدبمستندات و سوابق فعالیت 

گردد کـه در   شاغل به فردي اطالق می  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   
ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول     

 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به
ت بهزیـستی و  گردد که در ادارا   شاغل به فردي اطالق می     مدیریت خانواده در رشته   

مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیـستی یـا در بنیـاد شـهید و امـور           
کار و داراي  و واحدهاي تابعه آنان مشغول به ) ره(ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی       

 .باشدمستندات و سوابق فعالیت 
ات بهزیـستی و  گـردد کـه در ادار   شاغل به فردي اطالق مـی امداد و سوانح در رشته   

مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی یا در جمعیـت هـالل احمـر،           
نـشانی و   وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، سـازمان آتـش             

 .کار و داراي مستندات و سوابق فعالیت باشد واحدهاي تابعه آنان مشغول به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ن کردستانبهزیستی استا

- + - 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تشخیص   افـراد می برخی از واحدهاي درسی مصـوب نداشته باشند، این قبیل
 نسبت به گاه آن گذرانده و  موزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی       مرکز آ 

 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی کردستان

 کردستان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ دانی دورهکارشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 استان کردستانسازمان بازرگانی 

 که در یکـی از واحـدهاي دولتـی و یـا     گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  60 - + -
 .کار باشد وقت مشغول به صورت تمام خصوصی به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سقز

 کـه در یکـی از واحـدهاي دولتـی یـا      گـردد  شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل  60 - - -
 .کار باشد وقت مشغول به صورت تمام صی بهخصو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري دیواندره

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد خوابگاه به صورت خودگردان می: شرایط اختصاصی 99 - - -
 صنایع دستی سنندج

  کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - + -
 1قروه 

 کردستان

 - - - 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

 . انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي-کز آموزش علمیامر
  زرندجهاد دانشگاهی

 جهاد دانشگاهی سیرجان 
 جهاد دانشگاهی کرمان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد  بومی میمختص داوطلبانپذیرش : شرایط اختصاصی 99 - - -
 ماناستانداري کر

- - + 25 
کارکنان قراردادي یا رسمی که به گردد که از  فردي اطالق می شاغل به :تعریف شاغل

هـاي    بنگـاه ، مراکـز خـدماتی  ،کارخانجـات ها، وقت در شـرکت  وقت یا پاره   نیمهصورت  
 .کار باشند هاي ذیربط مشغول به اقتصادي و سازمان
 .باشد نه میارایه خدمات سلف سرویس بدون یارا: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بلداالمین

- - - 15 

گـردد کـه در   شاغل به فردي اطالق مـی  تکنولوژي آموزشی در رشته : تعریف شاغل 
ادارات بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحـت نظـارت سـازمان بهزیـستی یـا در            

کـار و داراي   بـه ها و موسسات آموزش عالی و واحدهاي تابعه آنـان مـشغول               دانشگاه
 .باشدمستندات و سوابق فعالیت 

گردد کـه در   شاغل به فردي اطالق می  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   
ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول     

 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به
گـردد کـه در ادارات بهزیـستی و     شاغل به فردي اطالق مـی  سوانحوامداد در رشته  

مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی یا در جمعیـت هـالل احمـر،           
نـشانی و   وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، سـازمان آتـش             

 .دباشکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  واحدهاي تابعه آنان مشغول به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  کرماناستانبم بهزیستی 

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش -2. آید  عمل می    به مصاحبه از پذیرفته شدگان     -1  :ختصاصیشرایط ا 

 .باشد با کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان کرمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 احد کرمانحوزه هنري و

+ - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

دگان ش فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

ارایه خدمات سلف سـرویس      -4.  شوند مند  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70
 .باشد بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد رفسنجان 

 کرمان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع شاغل، تعریف ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

+ - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
شدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست بـا   از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می     گذراندن برخی   
 . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد            مرکز آمـوزش    تشخیص  

توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین    فته   پذیر -2
ارایـه   -3.  شـوند منـد  هبهـر شهریه ثابت از تخفیف شـهریه  %  70 تا سقف پودمانهر  

شدگان شاغل عـضو در      کلیه پذیرفته  -4 .باشد  خدمات سلف سرویس بدون یارانه می     
% 50زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک و تاسیسات و زیرگـروه امـور صـنفی از تخفیـف       

 .باشند شهریه ثابت برخوردار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد کرمان

هاي دولتی و یا در  گردد که در یکی از ارگان  شاغل به شخصی اطالق می:تعریف شاغل 17 - -  +
 .کار باشدیکی از واحدهاي تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی مشغول به

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خدمات جهانگردي استان کرمان

- - - 99 
در نوبت عصر برگزار ر المقدو حتیشدگان شاغل  هاي پذیرفته  کالس:شرایط اختصاصی

هـا در   شدگان سـهمیه آزاد، کـالس   شود و در صورت به حدنصاب رسیدن پذیرفته   می
 .نوبت صبح نیز برگزار خواهد شد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سازمان بازرگانی استان کرمان

- - - 21 

گـردد کـه در اسـتانداري، فرمانـداري،         شاغل بـه فـردي اطـالق مـی        : تعریف شاغل 
 خصوصی در حرفه ،هاي وابسته به بخش دولتی عمومی ها و شرکت ها، سازمان اريشهرد

منطبق با رشته انتخابی به صورت رسمی، قراردادي و استخدام موقت مشغول بـه کـار        
  .باشد

به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر رشته و پودمـان بـه ترتیـب          : شرایط اختصاصی 
 .واهد شدتخفیف شهریه داده خ% 10و % 15، 20%

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
هاي  سازمان همیاري شهرداري

 استان کرمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی . که از کارکنان ادارات دولتی باشدگردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 17 - - -
 شهر شهرداري امین

نـان قـراردادي، پیمـانی،     گـردد کـه از کارک        شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل  17 - - -
 . جنوب استان کرمان و یا زیر مجموعه آن باشدهاي دولتی سازمان  استخدامی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کهنوج

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا        گـردد شاغل به فردي اطالق می    :  تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 و یا  سال متوالی5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می  احمر استان هاي جمعیت هالل     متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان کرمان

 کرمان

- - - 55 

ها، نهادها و  ی از سازمان که در یکگردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
صورت رسمی، پیمانی و قراردادي و یا در بخش خصوصی تحت  موسسات دولتی به

 .کار باشد پوشش قانون کار در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به
% 20به دانشجویان ممتاز نفر اول در هر رشته در هر پودمان : شرایط اختصاصی

 .تخفیف شهریه داده خواهد شد

 کاربردي-ز آموزش علمیمرک
 اسالم آباد غرب

- - + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

 ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون   -3 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
 .باشد یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی کرمانشاه

- - + 99 
 فناوري اطالعات و ارتباطات با   اولویت پذیرش دانشجوي رشته   -1 :شرایط اختصاصی 

ها   برگزاري کلیه کالس-2. باشد دارندگان دیپلم ریاضی فیزیک، تجربی یا کامپیوتر می 
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3. باشند صبح و بعدازظهر می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مانشاهسازمان مدیریت صنعتی کر

+ - + 22 
 که در زمینـه جوشـکاري و یـا صـنایع     گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

 .مرتبط در حوزه استانی کرمانشاه فعالیت داشته باشد
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت تولیدي پویا غرب

- - + 99 
نام شده به حدنصاب نرسد ایـن   ثبت چنانچه تعداد دانشجویان   -1:  اختصاصیشرایط

  به دانشجویان رتبه اول در-2 . داشتدمرکز تعهدي براي تشکیل دوره مذکور نخواه
در صورت کمبود  -3 .د خواهد شداده تخفیف شهریه  %10 سال بعد سال، براي نیم هر نیم

ارایه خدمات  -4 .گردد فت صبح برگزار میها در شی    فضاي آموزشی تعدادي از کالس    
 .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7و یا  سال متوالی 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می احمر استانهاي جمعیت هالل       متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان کرمانشاه

 کرمانشاه
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع شرایط اختصاصی، کد اتعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - - 15 

گردد که در ادارات ق میشاغل به فردي اطال اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

ها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه آنان  زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به
گردد کـه در   شاغل به فردي اطالق می  یش از دبستان  تربیت مربی مراکز پ   در رشته   

ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول     
 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به

گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز  شاغل به فردي اطالق میامور فرهنگیدر رشته 
هـاي   ها و ارگـان  ی تحت نظارت سازمان بهزیستی یا در سایر سازمان     دولتی یا غیردولت  

 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  دولتی یا غیردولتی مشغول به

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان 

 و بویراحمد  کهگیلویه

- - - 99 
رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ثبتها  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می
بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 

سبت به  نگاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        
 . انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی یاسوج

+ - + 99 
 به دانشجویان ممتاز -2. باشد  خوابگاه به صورت خودگردان می    -1: شرایط اختصاصی 

 و دانشجویانی که در مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی حایز    19با کسب معدل باالي     
ارایه خدمات سـلف     -3 .شود  تخفیف شهریه در پودمان بعد داده می      % 10شوند  مقام  

 .باشد سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دهدشت

- - - 66 

گردد که در استخدام یکی از ادارات دولتی یا شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
 .ن اجتماعی باشدهاي رسمی کشور بوده و تحت پوشش بیمه تأمی ارگان

 .گـردد   خوابگاه جهت خواهران به صورت خودگردان تأمین مـی -1: شرایط اختصاصی 
)  ره( خمینی  به دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام         -2

 .گیـرد   تعلـق مـی  پودمانتخفیف شهریه در هر  % 5نامه رسمی     در صورت ارایه معرفی   
  بـه  -4. باشـد   نفر براي هر کدرشته مـی 15نام حداقل  بتها ث  شرط تشکیل کالس   -3
تخفیـف شـهریه و بـه      % 20،  19 نفر از دانشجویان ممتاز بـا کـسب معـدل بـاالي              5

دانشجویان هر رشته که حایز رتبه اول شوند و همچنین به دانشجویانی که در مسابقات 
ـ % 10علمی، فرهنگی و ورزشی حایز مقام استانی یا کشوري شـوند      ف شـهریه در  تخفی

 .شود  بعد داده میپودمان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1گچساران 

گردد که در استخدام یکی از ادارات دولتی یا  شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل  17 - + +
 .ها باشد هاي رسمی کشور بوده و تحت پوشش یکی از بیمه ارگان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2گچساران 

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

، جهت پـذیرش   حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت-1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد  پذیرفتهمسئولیتی درخصوص استخدام

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان 
 کهگیلویه و بویر احمد

+ - - 66 

ها، ادارات یـا    که در هر یک از سازمانگرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
کـار و تحـت پوشـش بیمـه سـازمان تـأمین        هاي دولتی یا خصوصی مشغول به      شرکت

 .اجتماعی باشد
 . باشـد   خوابگـاه بـراي خـواهران بـه صـورت خـودگردان مـی        -1 :اختـصاصی شرایط  

شـنبه و جمعـه    هاي شاغلین در صورت امکان در بعدازظهرها و روزهاي پنج     کالس -2
 .تشکیل خواهد شد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1یاسوج 

کهگیلویه و 
 بویراحمد

 کاربردي-موزش علمیمرکز آ .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 اداره کل دادگستري استان گلستان

- - - 98 
دارندگان پروانه کسب معتبر و افرادي که از سوي مجامع امور شاغل به : تعریف شاغل

صنفی کشور معرفی شوند و در حرفه منطبق با رشته انتخابی مـشغول بـه کـار باشـند         
 .گردداطالق می

 .باشد اوطلبان بومی میپذیرش مختص د: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بازرگانی استان گلستان

+ - + 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

آنان تی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه ها و اقدامات امنیتی و تربی زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به
تربیـت مربـی خانـه کودکـان و      و تربیت مربی مراکز پیش از دبستان  هاي    در رشته 

گردد که در ادارات بهزیستی و مراکـز دولتـی یـا          شاغل به فردي اطالق می    نوجوانان  
کـار و داراي مـستندات و سـوابق       تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به     غیردولتی  

 . باشدفعالیت 
گردد که در واحدهاي تابعه و غیر تابعه شاغل به فردي اطالق میامور تعاون در رشته 

کار و داراي مستندات و  دولتی یا غیردولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به
 .باشدسوابق فعالیت 

گـردد کـه در    شاغل به فردي اطالق مـی خدمات کتابداري و اطالع رسانی     در رشته   
ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظـارت سـازمان بهزیـستی، وزارت     

هاي تابعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان 
 .مستندات و سوابق فعالیت باشدآموزش و پرورش مشغول به کار و داراي 

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 آباد کتول  بهزیستی علی

  استان گلستان

 گلستان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ ی دورهکاردانشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 - - - 99 
رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    هچنانچه پذیرفت  -2. باشد  می
بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 

 نسبت به گاه آنگذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی         
 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

 اربرديک-مرکز آموزش علمی
  گلستانجهاد دانشگاهی

- - + 99 

مرکـز آمـوزش شـهید روحـانی فـرد        ( خوابگاه مختص پسران  -1 :شرایط اختصاصی 
شهید روحانی فرد  مسیر سرویس ایاب و ذهاب از مرکز آموزش -2. باشد می) کردکوي

ورش پرهاي   رشته -3 .باشد  می) مقابل روستاي النگ  (تا ابتداي خیابان اصلی     کردکوي  
خیابـان  گرگـان،  در آدرس  امـور تعـاون  و  بز  وپرورش گوسفند   ،   گاو پرورش،  طیور

ساختمان شـهید حـاجی   (مجتمع آموزش جهاد کشاورزي گلستان    ،5 جرجان   ،جرجان
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4 .گردد برگزار می) کریمی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

- + + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

گان شد فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

ارایه خدمات سلف سـرویس      -4.  شوند مند  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70
 . باشد بدون یارانه می

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد گرگان

- - - 21 
هاي دولتی مانند استانداري،   که در ارگانگردددي اطالق میشاغل به فر: تعریف شاغل

هاي وابسته به بخش دولتی یا  ها و شرکت ها، وزارتخانه ها، سازمان فرمانداري، شهرداري
 .کار باشد خصوصی به صورت رسمی، قراردادي یا استخدام موقت شرکتی مشغول به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري استان گلستان

 که در یکی از مراکز صنعتی در رشـته        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  22 - - -
 .کار باشد هاي مرتبط مشغول به مورد نظر یا رشته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2گرگان 

- - - 99 
و % 20، %25 به نفرات اول تا سوم ورودي هر رشته به ترتیـب       -1: شرایط اختصاصی 

شدگانی که باالترین معدل را   به پذیرفته-2. ثابت داده خواهد شدتخفیف شهریه % 15
 .تخفیف شهریه ثابت داده خواهد شد% 15دارا باشند 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 3گرگان 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 1گنبدکاووس 

- - + 99 
المقدور در نوبت عـصر و    ها حتی   شاغل کالس  ن براي دانشجویا   -1 :شرایط اختصاصی 

 مشارکت بخش خصوصی و مختص خواهران   خوابگاه با-2. گردد ایام تعطیل برگزار می
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3 .باشد می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2گنبد کاووس

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   :  شاغل تعریف
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

رش  حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذی -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان گلستان

 گلستان

- - + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می باشند، این قبیلبرخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته  
 نسبت به گاه آن گذرانده و   مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

 ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون   -3. انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
 .باشد یارانه می

  کاربردي-کز آموزش علمیامر
 جهاد دانشگاهی رشت

 ی فومنجهاد دانشگاه

 یـا پیمـانی  ی، رسـم  کـه از کارکنـان   گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل  17 - - -
 .باشدقراردادي ادارات و نهادهاي دولتی 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 آستارا

- - - 12 

 که در یکی از ادارات تابعه قوه قضاییه       گردد  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
ري، ثبت اسناد و امالك، سازمان بازرسی، پزشکی قانونی، تعزیزات حکـومتی،            دادگست(

و دوایـر حقـوقی ادارات دولتـی و    ) ها، سازمان قـضایی نیروهـاي مـسلح     زندان  سازمان
نهادهاي مرتبط همچون ضابطان عام و خاص به تشخیص مرکز مـشغول بـه خـدمت            

 .باشد می
هـاي    کـالس -2. باشـد  می مـی بـو مخـتص داوطلبـان     پذیرش   -1: شرایط اختصاصی 

 .گردد دانشجویان شاغل عصرها برگزار می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اداره کل دادگستري استان گیالن

- + + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 را جهت اخذ و گذراندن  الزم شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و   مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون    -3 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
  .باشد یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی رودسر

 گیالن
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - - 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :ختصاصیشرایط ا 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

شدگان  فته  پذیر-3. جبرانی بگذرانندمجري برخی از دروس را به صورت مرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

هاي تئوري در  برخی از کالس -4.  شوندمند بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه     %  70
ن شـاغل  شـدگا  کلیه پذیرفته  -5. گردد  برگزار می ) بلوار شهید بهشتی  (ساختمان سابق   

شـهریه ثابـت   % 50عضو در زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک و تاسیـسات از تخفیـف         
 .باشند برخوردار می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد رشت

صورت قراردادي، پیمانی یا رسمی   که بهگردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 63 - - -
 .کار باشد مشغول به

 کاربردي-موزش علمیمرکز آ
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 استان گیالن

- - - 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

 نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه آنان ها و اقدامات امنیتی و تربیتی، زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به
گردد کـه در   شاغل به فردي اطالق می  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   

ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول     
 . باشداي مستندات و سوابق فعالیت کار و دار به

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سازمان بهزیستی استان گیالن

- - - 21 
گـردد کـه در اسـتانداري، فرمانـداري،         شاغل بـه فـردي اطـالق مـی        : تعریف شاغل 

هاي وابـسته در بخـش دولتـی، عمـومی، شـرکتی و         ها و شرکت    ها و سازمان    شهرداري
 رشته انتخابی به صورت رسـمی، قـراردادي یـا اسـتخدام      خصوصی در حرفه منطبق با    

 .باشدکار  بهموقت مشغول 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي  سازمان همیاري شهرداري

 استان گیالن

+ - + 55 
هاي دولتی و خصوصی که   که در شرکتگردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .مشمول  قانون کار باشد
 .باشد رایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه میا: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سبحان دارو

- - + 11 
هاي  ها یا اتحادیه   یکی از شرکت  گردد که در    شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

 .باشدکار  بهمشغول تعاونی و یا موسسات غیرتعاونی 
 .باشد انه میارایه خدمات سلف سرویس بدون یار: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو

- - - 99 
 2ترجیحاً از صـبح تـا   (در دو نوبت صبح و بعدازظهر کالس ها    -1 :شرایط اختصاصی 

 به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هـر پودمـان بـه    -2. برگزار خواهد شد )  بعدازظهر
 .ریه داده خواهد شدتخفیف شه% 10و % 20، %30ترتیب 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
واتر  دمات دریایی تایدشرکت خ

  انزلیخاورمیانه

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
  کاربردي-مرکز آموزش علمی

 گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 
 )رشت(

- - + 99 
 نفـر  15کالس براي هر کد رشـته حـداقل         حد نصاب تشکیل     -1: شرایط اختصاصی 

 خوابگاه مختص آقایان به صورت خودگردان با همیاري دانـشجویان اداره      -2. باشد  می
 اولویت پـذیرش بـا     -4.باشد   ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می       -3. شود  می
ضـی  هـاي ریا  هاي مرتبط و یا دیپلم اي و یا کاردانش رشته      التحصیالن فنی و حرفه     فارغ

 .باشد فیزیک و علوم تجربی می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فنی لوشان

- - - 10 
گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی  ق میاطالفردي شاغل به : تعریف شاغل

 .مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد
 .رش استظرفیت پذی% 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 واحد آموزشی گیالن

 - - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .اشدب داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. لولیت موثر باشند  جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه مع      
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان گیالن

مرکز آموزش علوم و صنایع  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 شیالتی میرزا کوچک خان رشت

 گیالن

- - - 12 
 رسـمی، پیمـانی یـا    کنـان کاراز گـردد کـه   شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 

 .  باشد میو قوه قضاییه قراردادي دادگستري 
 .باشد سال می50شدگان  پذیرفته حداکثر سن براي :شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دادگستري استان لرستاناداره کل 

- - - 68 
هـا و یـا ادارات     که در یکی از سـازمان گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

 .کار باشد کشوري و یا لشکري مشغول به
ها در خوابگاه تحت نظارت مرکز   خواهران دانشجوي سایر شهرستان:شرایط اختصاصی
 .شوند اسکان داده می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1 ازنا 

 لرستان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع  شاغل، تعریف): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- + - 99 
بـا   ایاب و ذهاب براي دانشجویان ساکن در مرکز استان    وسیله -1 :شرایط اختصاصی 

پـذیر   سال دوم به بعـد امکـان    تقسیط شهریه از نیم  -2. باشدموجود می هزینه دانشجو   
 .باشد می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1الشتر 

ـ پودمـان هاي هر  هاي اول تا سوم هر رشته براي ورودي       به رتبه : شرایط اختصاصی  99 - + - ه  ب
 .گردد صورت مجزا محاسبه می از شهریه ثابت به% 5و % 10، %15ترتیب 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1الیگودرز 

+ + + 99 

، %20 ترتیب سوم هرگروه آموزشی به  به دانشجویان رتبه اول تا-1 :شرایط اختصاصی
ر د  بـه دانـشجویانی کـه   -2. شـود   بعد تخفیف شهریه داده میپودماندر % 10و% 15

تخفیف شهریه  %15مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی حایز مقام استانی وکشوري شوند 
 خوابگاه -4 .باشد  نفر می15ها  حدنصاب تشکیل کالس -3. شود  بعد داده میپودماندر 

ارایه خدمات  -5. باشد جوار مرکز آموزشی می  در دانشجویان دختر با امکانات مناسب
 .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2بروجرد 

- - - 15 

 شاغل به فـردي اطـالق   تربیت مربی مراکز پیش از دبستان   در رشته   : تعریف شاغل 
گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتـی تحـت نظـارت سـازمان         می

 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  بهزیستی مشغول به
گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز  شاغل به فردي اطالق میامور فرهنگیشته در ر

هـاي   ها و ارگـان  دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی یا در سایر سازمان       
 .باشدعالیت کار و داراي مستندات و سوابق ف دولتی یا غیردولتی مشغول به

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 لرستانبهزیستی استان 

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش با -2. آید میعمل   بهمصاحبهشدگان   از پذیرفته-1  :شرایط اختصاصی

 .باشد کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان لرستان

- - - 55 

هاي دولتـی و یـا    گردد که در یکی از سازمانشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
 شـرایط    .باشدکار اشتغال داشته      به ،خصوصی تحت مقررات عمومی اشتغال و استخدام      

صورت شـیفتی باشـد بـه طـوري کـه مـانع حـضور وي در                 کاري فرد شاغل نباید به    
 .هاي درس شود کالس

هاي برگزیده کشوري و استانی که داراي مقام اول تا سـوم         به طرح  :شرایط اختصاصی 
 50  و20 به ترتیـب مبلـغ  ...)  خدمات اجتماعی و-صنعت(ها  باشند در هر یک از حیطه  

  .شود ل کمک بالعوض میمیلیون ریا

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دورود

- - - 17 
گردد کـه داراي   هاي اجرایی دولتی اطالق می    کارکنان دستگاه  شاغل به : تعریف شاغل 

 .بیمه تأمین اجتماعی باشند
تخفیف شهریه % 30تا %  10 به نفرات اول تا سوم در هر پودمان از :شرایط اختصاصی
 .داده خواهد شد

 کاربردي-رکز آموزش علمیم
 شهرداري سراب دوره

+ - + 23 

گردد که در استخدام یکی از واحدهاي تولیدي شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
ها و  هاي حکومتی و یا شاغل در واحدهاي خصوصی شرکت تحت پوشش نهادها و ارگان

 .نامه باشد ادارات با معرفی
 براي نفرات اول تا سـوم هـر رشـته و همچنـین      پودمان در هر    -1 :شرایط اختصاصی 

تخفیف شهریه % 10  بضاعت دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و افراد بی
التحصیالن ممتاز به واحدهاي تولیدي تحـت پوشـش          فارغ -2. درنظرگرفته شده است  

  .اشدب ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3 .گردند براي استخدام معرفی می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
کنندگان  شرکت تعاونی تولید

صنعت،کشاورزي و دامپروري 
 بروجرد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - +
 شرکت زاگرس پوش بروجرد

+ - + 22 
سازي و کارخانجات  در صنایع یخچال که گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .کار باشد استان لرستان مشغول به
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
سازي شرکت صنایع یخچال  
  استان لرستان

وزارت کشور  به  گردد که از کارکنان وابسته      اغل به فردي اطالق می    ش: تعریف شاغل  69 - - +
 .باشد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري بروجرد

 - - - 22 

 که در واحدهاي تولیدي و صنعتی یا در گردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
 .کار باشد هاي دولتی مشغول به ادارات و ارگان

 و به %10 به کلیه دانشجویانی که از پرسنل شرکت شیشه باشند -1: شرایط اختصاصی
 بـه  -2. شـود   پودمـان پرداخـت مـی   3تخفیف از شهریه ثابت براي % 5ها  خانواده آن 

% 5و % 10، %15 به بعد به ترتیـب  2دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته از پودمان       
 .شود تخفیف شهریه پرداخت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شیشه لرستان

نمونه اول تا سوم هر رشته به ترتیب اولویت در هـر    به دانشجویان    :شرایط اختصاصی  99 - - -
  .شود تخفیف از کل شهریه اختصاص داده می% 15و % 20، %25تحصیلی مبلغ پودمان 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

  قرارداديیاگردد که به صورت رسمی، پیمانی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 63 - - -
 .باشدکار  بهها مشغول  در ادارات و سازمان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1کوهدشت 

به دانشجویان اعضاي یک خانواده که در این مرکز مشغول تحصیل : شرایط اختصاصی  99 - + -
 .شود کل شهریه تخفیف اعطا می% 15باشند  می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نورآباد

 لرستان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، : )4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد به فردي اطالق مـی  شاغل  : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 لرستان هالل احمر استان لرستان

- - - 70 

 شاغل بـه فـردي      نشانی و خدمات ایمنی     آتشاي سه گرایش رشته     بر: تعریف شاغل 
، منـابع   هـا  آهن، فرودگـاه  نشانی، بنادر، راه  سازمان آتش  از کارکنان گردد که   اطالق می 

 .ها باشد صنایع و شرکتطبیعی، پتروشیمی، شرکت نفت، واحدهاي ایمنی 
 داشتن سـالمت  -2. شود صورت خودگردان اداره می  خوابگاه به  -1 :شرایط اختصاصی 

 .ها الزامی است جسمانی و قدرت مناسب جهت شرکت در کالس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

هاي خدمات یـا تولیـد در     که در واحد  گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  23 - - -
 .باشدکار  بههاي دولتی، خصوصی یا تعاونی مشغول  بخش

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بابل

- - + 15 
گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

 مستندات و سـوابق  کار و داراي یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به      
 . باشدفعالیت 

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان مازندران

هاي   سال در یکی از دستگاه2گردد که حداقل شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 39 - - -
 .کار باشد ول بهدولتی یا خصوصی و صنعتی مرتبط مشغ

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهشهر

- - - 20 
 کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل 

 .کار باشد بازرگانی، خدماتی و یا صنعتی مشغول به
 در هر  17به دانشجویان نفرات اول تا سوم با کسب معدل حداقل           : شرایط اختصاصی 

 .گیرد از شهریه متغییر تخفیف تعلق می% 10و % 15، %20ودمان رشته و هر پ

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جامعه اسالمی کارگران 

 استان مازندران

- - + 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
زم را جهت اخذ و گذراندن  ال شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و   مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون    -3 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
 .باشد یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بابل

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش با -2. آید عمل می  بهمصاحبهشدگان   از پذیرفته-1  :صیشرایط اختصا

 .باشد کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان مازندران

- - + 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  وزیعی و یا صنفی مشغول بهبازرگانی، خدماتی، ت

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتیيها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   خی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        بر

شدگان  فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
 تا سقف پودمانتوانند در هر   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  مطابق آیین

شـدگان شـاغل     کلیه پذیرفتـه -4.  شوندمند هرهبشهریه ثابت از تخفیف شهریه   %  70
شـهریه ثابـت   % 50عضو در زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک و تاسیـسات از تخفیـف         

 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-5 .باشند برخوردار می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

 - - - 23 

گردد که در استخدام یکی از واحدهاي تولیدي  ل به فردي اطالق میشاغ: تعریف شاغل
ها و  هاي حکومتی و یا شاغل در واحدهاي خصوصی شرکت تحت پوشش نهادها و ارگان

 .نامه باشد ادارات با معرفی
. پـذیرد  ها انجام می  مشاوره و هماهنگی جهت اسکان در خوابگاه      -1: شرایط اختصاصی 

، %25اول تا سوم هر رشته در هر پودمان تحصیلی به ترتیـب      به دانشجویان نمونه     -2
 .شود تخفیف از کل شهریه اختصاص داده می% 15و % 20

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خشرودپی بابل

- - + 23 
 خـصوصی و تعـاونی در   ،هـاي دولتـی   شاغل بـه کلیـه شـاغلین بخـش        : تعریف شاغل 

 .گرددهاي تولیدي و خدماتی اطالق می قسمت
 ارایـه  -2  .بـومی کمـک خواهـد شـد     اسکان دانشجویان غیر به -1 :ایط اختصاصیشر

 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

- - + 11 

از اعـضا، مـدیران و کارکنـان        گـردد کـه     شاغل به فردي اطـالق مـی      : تعریف شاغل 
ها و ادارات دولتی  خانه کشاورز و یا در سازماناعضاي ها و   اتحادیههاي تعاونی و شرکت

 .باشدکار  بهمشغول 
هاي آموزش فناوري تولید انواع محصول بدون هزینه  ارایه کارگاه -1 :شرایط اختصاصی

خوابگـاه   -2 .تواند منجربه اشـتغال دانـشجویان در حـین تحـصیل شـود      اضافی که می  
ارایه خدمات سلف  -3. باشد نام موجود می  به اولویت ثبت  صورت محدود و با توجه        به

  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی 

 تنکابن

 مازندران
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 کاربردي ي پودمانی علمی ـها کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
  کاربردي-مرکز آموزش علمی

 شرکت تعاونی تولیدي 
 سبز شمال تنکابنمهستان 

- - - 99 

، فناوري اطالعات و افزار  نفر از دانشجویانی که در رشته ماشینچهار :شرایط اختصاصی
نماینـد بـه تـشخیص مرکـز در         تحصیل می  نفر   3 نفر، نرم افزار کامپیوتر      5ارتباطات  

هاي الزم و کسب تخصص الزم با اخذ آزمون نظري و عملـی     صورت داشتن صالحیت  
 الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن موضـوع        .کار خواهند شد   در پایان تحصیالت مشغول به    

آموختگان  دانشگان نخواهد بود و مرکز مختار است آموخت  دانش اشتغال تضمینی براي 
 .را با شرایط ذکر شده با انتخاب خود به همکاري دعوت نماید

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
هاي  سازهشرکت صنایع فلزي 

  مازندرانسنگین

+ + - 99 

سال  به سه نفر از دانشجویان برتر هر رشته تحصیلی در هر نیم           -1 :شرایط اختصاصی 
 دانشجویان -2. گردد  تخفیف شهریه با نظر شوراي آموزشی اهدا می       % 30تا  % 60بین  

که در سطوح کشوري مقام کـسب کننـد در همـان         ...  فرهنگی، ورزشی و     ـ   برتر علمی 
 دو دانـشجوي برتـر   -3. تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد% 40 از سال مربوطه   نیم

هاي مرتبط امکان شرکت در مصاحبه و جذب نیروي متخصص شرکت فـوالدین     رشته
هاي فوالدین   به دانشجویان شاغل در مجموعه شرکت-4. ذوب آمل را خواهند داشت 

 ایاب و ذهاب    لهوسی -5. گردد  سال اهدا می    تخفیف شهریه در هر نیم    % 15ذوب آمل   
 اردوهاي علمی، فرهنگی و سیاحتی -6. باشد دانشجویان با حمایت مالی مرکز موجود می

هـا و    از طـرح -7. گـردد  اي با هزینه ایاب و ذهاب رایگان برگزار مـی       به صورت دوره  
 .شود هاي علمی حمایت مالی می ایده

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  فذاشرکت فوالدین ذوب آمل

. باشد  گردان دانشجویی می    وسیله ایاب و ذهاب به صورت خود       -1 :شرایط اختصاصی  99 + - -
   .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

- - + 71 

اجتماعی  که در امور فرهنگی، اقتصادي، گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
 .نماید و سیاسی فعالیت می

 امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه و وسیله ایاب و ذهـاب موجـود     -1 :شرایط اختصاصی 
ارایـه خـدمات سـلف سـرویس بـدون یارانـه        -2 .شود صورت خودگردان اداره می     به
 .باشد می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

+ - + 55 

ها  ، نهادها، ادارهها که در یکی از سازمانگردد  شاغل به فردي اطالق می: غلتعریف شا
 پیمانی یا قراردادي و یا در بخش خصوصی تحت ،هاي دولتی به صورت رسمی  شرکتیا

 .کار باشد کار در حرفه ذیربط با رشته انتخابی مشغول به پوشش قانون
دگردان دانـشجویی همکـاري   مرکز در فراهم کردن خوابگاه خو    -1 :شرایط اختصاصی 

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2. دنمای می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + -
  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

- - - 99 
هـاي   گـردد کـه در مراکـز دولتـی و بخـش         شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

هاي دیگر در حرفه مرتبط با رشته انتخابی  خصوصی مرتبط با وزارت صنایع و یا ارگان     
 .کار باشد مشغول به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کارآموزان چالوس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد بدون یارانه میارایه خدمات سلف سرویس : شرایط اختصاصی 99 + + +
 گلدشت کالردشت

 که در یکی از ادارات، واحدهاي صنعتی گردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 72 - + +
 .کار باشد یا در یکی از صنوف کشور مشغول به

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مهر پیروز

- - - 10 
گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی  ق می اطالفرديشاغل به : تعریف شاغل

 .مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد
 .ظرفیت پذیرش است% 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 واحد آموزشی مازندران

 - - + 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
. باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است موافقت  -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
لف سـرویس  ارایه خدمات س -5 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته 

 .باشد بدون یارانه می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان مازندران

 مازندران

- - - 15 
گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

کار و داراي مستندات و سـوابق   یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به      
 . باشدفعالیت 

  کاربردي-ز آموزش علمیمرک
 شهرستان ساوهبهزیستی 

- - - 99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن   شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص   افراد می قبیل برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این  
 نسبت بـه  گاه آن گذرانده و  صورت جبرانی مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به     
 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی ساوه

 مرکزي
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهت رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکاناتعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

+ - + 99 

رشته  ر کد نفر براي ه 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نسبت به گاه آن گذرانده و   مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی        

ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون    -3 .مصوب اقدام نمایند انتخاب واحدهاي درسی    
  .باشد یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ور جهاد دانشگاهی نیم

- + + 23 
 که در یکی از واحدهاي تولیدي دولتـی  گرددشاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 

 .کار باشد یا غیردولتی مشغول به
 .باشد ات سلف سرویس بدون یارانه میارایه خدم: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حدید اراكشرکت صنعتی 

- - - 22 
در حال حاضـر در یکـی از مراکـز    گردد که  می شاغل به فردي اطالق: تعریف شاغل

کـار    صورت رسمی یا قـراردادي مـشغول بـه          صنعتی، کارخانجات تولیدي یا ادارات به     
  .باشد می

 .باشد آموزش ناشنوایان به سبک نظام تلفیقی می  :شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 رسان کاوه یدكشرکت 

ها و  ها و فرمانداري  که در استانداريگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 21 - - +
 .هاي تابعه اشتغال داشته باشد ها و شوراي اسالمی شهر و سازمان شهرداري

 کاربردي-علمیمرکز آموزش 
 شهرداري ساوه

- - + 30 
هاي اجرایی اعم از دولتی  گردد که در دستگاه شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 

ها و صنوف تحت پوشش سازمان در حرفه منطبق با رشته انتخابی  یا غیردولتی و تشکل
 .کار است مشغول به

 .باشد یارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه م: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی استان مرکزي

- + + 99 
شدگان شاغل حتی المقدور در نوبت عـصر          هاي پذیرفته    کالس -1: شرایط اختصاصی 

شود و در  شنبه و جمعه برگزار می   روزهاي عادي و در نوبت صبح و عصر روزهاي پنج         
هـا در   ها کـالس     و تمایل آن   شدگان سهمیه آزاد    صورت به حدنصاب رسیدن پذیرفته    

% 40نـام حـداقل     هـا ثبـت      شرط تشکیل کالس   -2. نوبت صبح نیز برگزار خواهد شد     
 .باشد  خدمات سلف سرویس بدون یارانه میارایه -3. باشد ظرفیت پذیرش می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خمین 1 فرهنگ و هنر واحد

- - + 22 
ردد که در حال حاضـر در یکـی از مراکـز       گشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

   به صورت رسمی، و صنفیها و واحدهاي تولیدي ها، سازمان صنعتی،کارخانجات، شرکت
 .کار داشته باشد قراردادي و یا پیمانکاري اشتغال به

پـذیرش   نفر ظرفیت  15 نام حداقل ها ثبت   شرط تشکیل کالس   -1 :شرایط اختصاصی 
 .باشد دمات سلف سرویس بدون یارانه میارایه خ -2 .باشد دانشجو می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 گروه صنعتی صفا

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

 .باشد ان داوطلبان هالل احمر داوطلبی با تأیید سازم
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. رخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند      جسمی الزم ب  
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان مرکزي

 مرکزي

 . گردد هاي سراسر کشور اطالق می زندان  زندانیانبهشاغل : تعریف شاغل 32 + + -
 .باشد  سلف سرویس بدون یارانه می ارایه خدمات:شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  زندان مرکزي بندرعباس7بعثت 

- - - 15 
گردد که در ادارات بهزیستی و مراکز دولتی       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

کار و داراي مستندات و سـوابق   یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به      
 . باشدت فعالی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان هرمزگان

+  - - 63 
صورت رسمی یا قراردادي مشغول   که بهگردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 .کار باشد به
           .باشد ابگاه مخصوص خواهران می خو:شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 پارسیان

- - - 16 
رسمی، پیمانی و قراردادي گردد که به صورت شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

یـا مراکـز خـصوصی    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات    در ادارات ستادي و اجرایی      
هاي  دفاتر مشترك ارتباطی اعم از شهري یا روستایی، آژانس      (وابسته به شرکت پست     

 .باشدکار  بهمشغول ) پستی

  کاربردي-علمیمرکز آموزش 
 پست هرمزگان

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

کثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش   حدا-1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 هـالل احمـر      جمعیـت  -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جمعیت هالل احمر میناب

هایی را که در ساعت   شاغلین دولتی باید مجوز حضور در کالس:شرایط اختصاصی 99 - - -
 .گردد، داشته باشند اداري تشکیل می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 پژوهش دفتر آموزش و 

 استانداري هرمزگان

 - - - 99 
 . بعدازظهر تشکیل خواهد شد2ها تا ساعت    ها فقط صبح    کالس -1 :شرایط اختصاصی 

ها در صورت نیاز به غیر از ساختمان چهارراه خانه نان در مرکـز آمـوزش                کالس -2
 .بندر شهیدرجایی و ساختمان زیباشهر نیز تشکیل خواهند شد

  برديکار-مرکز آموزش علمی
خدمات دریایی تایدواتر شرکت 

  بندر عباسخاورمیانه

 هرمزگان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 م استاننا نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - - 24 
گردد که کارمنـد شـرکت مخـابرات اسـتان      شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 

 .کار باشد هرمزگان به صورت رسمی، قراردادي یا شرکتی مشغول به
 .گیرد تخفیف شهریه تعلق می% 10ه ه دانشجویان ممتاز هر دور ب:شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت سهامی مخابرات 

 استان هرمزگان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + - -
 کیش

- - - 62 

 از قـراردادي یـا   ، از کارکنان رسمیگردد کهشاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 
   نیـروي انتظـامی   و که با وزارت دفاع و نیروهاي مـسلح اعـم از ارتـش، سـپاه          يافراد

وقت داشته و مورد تأیید مراجع ذیصالح و نهایتاً معاونت آموزش  تمام همکاري موثر و  
 .باشد صنعتی مالک اشتر دانشگاه 

شدگان سهمیه آزاد، در صورت واجد شرایط بـودن در          پذیرفته -1: شرایط اختصاصی  
حصیل و صالحدید و تأیید دانشگاه و صنایع دفاعی پس از اتمام تحصیل، امکان         طول ت 

 داوطلبان هر اسـتان، از اولویـت   -2. جذب آنان در صنایع دفاعی فراهم خواهد گردید   
اساس مـدارك محـل    داوطلبان شاغل بر   .باشند  پذیرش در مرکز مربوط برخوردار می     

 از -3.شـوند  تأیید دانشگاه انتخاب مـی اساس مدارك مورد  خدمت و داوطلبان آزاد بر  
 داوطلبان شاغل جهت ادامه تحصیل بایـد    -4 .آید     به عمل می   مصاحبهشدگان    پذیرفته

 حداقل ظرفیت براي تشکیل هـر      -5. دنموافقت کتبی سازمان متبوع خود را ارایه نمای       
 مربـوط  رشتهباشد و در صورت عدم حدنصاب،       نفر می  25هاي تحصیلی     یک از رشته  

 در پذیرش سهمیه آزاد، فرزندان کارکنان رسمی شـاغل و یـا   -6. جرا نخواهد گردید  ا
بازنشسته وزارت دفاع و نیروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه و نیروهاي انتظامی با تأیید    

 هزینه واحدهاي کارگاهی و آزمایـشی بـر        -7. باشند  مراجع ذیصالح داراي اولویت می    
 .مت تمام شده دریافت خواهد گردیدهاي منعقده و قی مبناي قرارداد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اشتر هرمزگان مالک

- - - 99 
 وسـیله  -2. باشد  سال می55شدگان    حداکثر سن براي پذیرفته    -1: شرایط اختصاصی 

بخش برون شهري ایاب و ذهاب درون شهري با همکاري ناوگان حمل و نقل شهري و 
 .گردد ه میصورت خودگردان ارای خصوصی و به

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 میناب

- - - 99 
 خوابگاه به صورت خودگردان و ویژه خواهران غیربومی و تحت         -1: شرایط اختصاصی 

. گردد باشد و در صورت وجود ظرفیت به برادران نیز ارایه می نظارت دانشگاه جامع می
وزهـاي تعطیـل برگـزار    المقـدور در ر  ها در نوبت عصر و حتی  براي شاغلین کالس  -2
 . شود  وسیله ایاب و ذهاب، سلف سرویس به صورت خودگردان اداره می-3. شود می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

 هرمزگان

- - - 12 
کلیه کارکنان رسمی، قـراردادي، پیمـانی یـا شـرکتی کـه در         شاغل به   : تعریف شاغل 

و یا کلیه اشخاص حقیقی که با مجموعه قـضایی و         کار باشند     دستگاه قضایی مشغول به   
اداري به هر نحو اداري رابطه استخدامی و کاري داشته باشند اعم از رسمی یا قراردادي 

 .گردد یا شرکتی اطالق می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 اداره کل دادگستري استان همدان

 .گردد ي استان همدان اطالق میها شاغل به مددجویان زندان: تعریف شاغل 32 + + -
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  زندان مرکزي همدان8بعثت 

 - - + 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: تعریف شاغل
 تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان          بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی     

  آنانها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه زندان
 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  مشغول به
گردد کـه در   شاغل به فردي اطالق می  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   

یستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول    ادارات بهز 
 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به

گردد که در ادارات بهزیستی و  شاغل به فردي اطالق میتکنولوژي آموزشیدر رشته 
 ها و موسـسات   مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی یا در دانشگاه          

کار و داراي مستندات و سوابق فعالیت        آموزش عالی و واحدهاي تابعه آنان مشغول به       
 . باشد

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان همدان

- - - 16 
 قراردادي یامانی رسمی، پیگردد که به صورت شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

یـا مراکـز خـصوصی    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات    در ادارات ستادي و اجرایی      
هاي  دفاتر مشترك ارتباطی اعم از شهري یا روستایی، آژانس      (وابسته به شرکت پست     

 .باشدکار  بهمشغول ) پستی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 پست همدان

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گردددي اطالق می  شاغل به فر  : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش با -2. آید عمل می  بهمصاحبهشدگان   از پذیرفته-1  :شرایط اختصاصی
 .باشد ن حج و زیارت میکارکنان سازما

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان همدان

- - + 30 

 که به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادي گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
هاي خصوصی وابسته به سازمان مذکور کـه در   در سازمان میراث فرهنگی و یا شرکت 

 .کار باشد لیت دارند مشغول بههاي مرتبط با سازمان فعا زمینه
با ظرفیت ان  متقاضی ، در صورت ثبت به موقع درخواستخوابگاه -1 :شرایط اختصاصی

ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانـه        -2 . فراهم شده است   خواهرانمحدود براي   
 .باشد می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی اللجین همدان

 همدان
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ کاردانی دورهشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع  تعریف شاغل، ):4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

- - + 99 
شدگان بایـد از سـالمت کامـل روحـی و جـسمی       کلیه پذیرفته -1 :شرایط اختصاصی 

ارایه خدمات سلف سـرویس بـدون       -2.  برخوردار باشند ) ، شنیداري    گفتاري  دیداري  (
 .باشد یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  همدان1فرهنگ و هنر واحد 

- - + 99 
ریـزي    نـات مرکـز برنامـه     ها متناسب بـا امکا       کالس   برگزاري  -1: شرایط اختصاصی 

هاي افراد شاغل در روز یـا   گونه تعهدي مبنی بر برگزاري کالس  گردد و مرکز هیچ     می
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2. ساعت خاصی ندارد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مالیر

- - + 30 
 قراردادي  یا، پیمانیگردد که به صورت رسمی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

هاي خصوصی وابسته به سازمان مذکور کـه در   در سازمان میراث فرهنگی و یا شرکت 
 .باشدکار  بههاي مرتبط با سازمان فعالیت دارند مشغول  زمینه

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 میراث هگمتانه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - + -
 نهاوند

- - - 10 
گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

 . فعالیت باشدو برق مشغول مرتبط با صنعت آب 
 .ظرفیت پذیرش است% 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

  رديکارب-مرکز آموزش علمی
 واحد آموزشی همدان

- - - 26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش   حداکثر -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

ل احمـر    جمعیـت هـال    -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان همدان

 همدان

المقـدور در نوبـت عـصر و روزهـاي      هـا حتـی     براي شاغلین کالس  : شرایط اختصاصی  99 - - +
 . شود شنبه و جمعه برگزار می پنج

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ابرکوه

- - + 15 

گردد که در ادارات شاغل به فردي اطالق می اصالح و تربیت در رشته: ریف شاغلتع
بهزیستی و مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـازمان               

  آنانها و اقدامات امنیتی و تربیتی، نیروي انتظامی و قوه قضاییه و واحدهاي تابعه زندان
 .باشدو سوابق فعالیت کار و داراي مستندات  مشغول به
گردد کـه در   شاغل به فردي اطالق می  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان     در رشته   

ادارات بهزیستی و مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی مـشغول     
 . باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  به

گردد که در ادارات بهزیـستی و  ق می شاغل به فردي اطالکامپیوتر افزار نرمدر رشته  
هـا و   مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سـازمان بهزیـستی یـا در سـایر سـازمان       

 .باشدکار و داراي مستندات و سوابق فعالیت  هاي دولتی یا غیردولتی مشغول به ارگان
 گردد که در ادارات بهزیـستی و شاغل به فردي اطالق میراهنماي آموزشی  در رشته   

ها و موسـسات    مراکز دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی یا در دانشگاه          
کار و داراي مستندات و سوابق فعالیت        آموزش عالی و واحدهاي تابعه آنان مشغول به       

 . باشد
 ارایـه خـدمات سـلف     -2. باشـد    خوابگاه مختص خواهران مـی     -1: شرایط اختصاصی 

 .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-ز آموزش علمیمرک
 بهزیستی استان یزد

ارایه خدمات سلف سرویس     -2. ظرفیت خوابگاه محدود است    -1 :شرایط اختصاصی  99 + - -
 .باشد بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جواد االئمه یزد

  کاربردي-موزش علمیمرکز آ .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99 + + +
 جهاد کشاورزي یزد

- - - 18 

 که داراي شرایط عمومی و اختـصاصی        گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
عضویت در سامانه کارگزاران حج و زیارت با حداقل یک سـفر  (سازمان حج و زیارت     

 .باشد ) سابقه اجرایی و طی دوره آموزشی مقدماتی
 اولویت پذیرش با -2. آید عمل می  بهمصاحبهشدگان   پذیرفته از-1  :شرایط اختصاصی

 .باشد کارکنان سازمان حج و زیارت می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان یزد

- - - 19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی   مشغول بهبازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
شدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست بـا   گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می       
 . برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد          مجـري   مرکز آمـوزش    تشخیص  

توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین    فته   پذیر -2
 .  شوندمند بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه %  70 تا سقف پودمانهر 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد یزد

هـاي    کـالس -2. گـردد   به دانشجویان دختر خوابگاه ارایـه مـی  -1: شرایط اختصاصی  99 - - -
 .گردد المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیل برگزار می شاغلین حتی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خبر میبد

 یزد
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 کاربردي هاي پودمانی علمی ـ انی دورهکاردشرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، ): 4(ادامه جدول شماره 

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 کاربردي-مرکز آموزش علمی - 99 - - +
  یزد شهرداري

ظرفیـت پـذیرش    % 75 نـام حـداقل     هـا ثبـت      شرط تشکیل کالس   :شرایط اختصاصی  99 - - -
 .باشد می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
  یزد1فرهنگ و هنر واحد 

+ - + 22 

گردد کـه در کارخانجـات صـنایع کاشـی و             شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 .کار باشد  مشغول بهصنایع دیگرسرامیک و 

هاي  کالس -2. باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -1: شرایط اختصاصی
گردد و در صـورت بـه حدنـصاب رسـیدن        شاغلین ترجیحاً در نوبت عصر برگزار می      

. ها در نوبت صبح برگزار خواهد شـد  ها کالس شدگان سهمیه آزاد و تمایل آن      پذیرفته
 .شود  به اسکان دانشجویان غیر بومی کمک می-3

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مجتمع کاشی میبد

- - - 73 
هـا،     کـه از کارکنـان ادارات، سـازمان   گـردد  شاغل به فردي اطالق می    : غلتعریف شا 

ها و کارخانجات دولتی و یا خصوصی و یا سایر مراکز  ها، موسسات، شرکت نهادها، بانک
کسب و کار به یکی از مشاغلی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به فناوري اطالعات 

 . ردباشد اشتغال دا و یا ارتباطات مربوط می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مخابرات یزد

 ارایه خـدمات    -2. باشد   خوابگاه مختص خواهران غیر بومی می      -1: شرایط اختصاصی  99 + - +
 .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 میبد

- - - 26 

یمـانی یـا    کـه از کارکنـان رسـمی، پ   گـردد شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
 .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش  -1: شرایط اختصاصی 
. یرش شاغلین الزامی است موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذ -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان      متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دهالل احمر استان یز

 یزد

- 98 

 خدمات  ؛وري در واحدهاي صنفی    بهره ؛ بازاریابی ؛ایمنی و بهداشت در واحدهاي صنفی     
 خـدمات مـشاوره خریـد و     ؛ خدمات مشاوره حقوقی صـنوف     ؛مالی در واحدهاي صنفی   

 ؛ سرپرستی شبکه توزیع کـاال و خدمـات   ؛هاي صنفی سـرپـرستی تشکل ؛  فروش خودرو 
 :کسب و کار مدیریت ؛هاي تجاريسرپرستی مجتمع

شاغل به دارندگان پروانه کسب معتبر و افرادي که از  هاي فوق در رشته: تعریف شاغل
سوي مجامع امور صنفی کشور معرفی شوند و در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول  

 .گرددبه کار باشند اطالق می

 هاي صنفیمراکز داراي رشته

- 99 
هـا   هاي اجرایی و شرکتگردد که در دستگاه شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداقل یک سال سابقه کـار    
 .مرتبط داشته و مشغول به کار باشد

 سایر مراکز آموزشی* 

 
هـا در جـدول فـوق درج    ده و نیز مراکزي که عنوان آنها در جدول فوق درج نگردی مختص مراکز آموزشی که عنوان آن    99تعریف شاغل با کد اشتغال       *

 .باشدگردیده ولیکن تعریف خاصی از داوطلب شاغل ارایه نشده است، می
باشد، در صورت وجود رشته مـرتبط   می98 تا 10 یکی از کدهاي )4(هاي مندرج در جدول شماره ها براساس تعریفداوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن •

 .توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایندمی) 99با کد اشتغال ( آموزشی در سایر مراکز
  .باشندها در جدول فوق درج نگردیده است فاقد شرایط اختصاصی و امکانات رفاهی میمراکز آموزشی که عنوان آن •
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  601یرگروه آموزشی ز -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)5(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

ارتباطات و فناوري اطالعات  6001
)ICT( - 40 - 30 کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی  

 24 مخابرات آذربایجان شرقی

 فناوري اطالعات ارتباطات و 6002
)ICT( - 40 - 30 موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران 

 99 مدیریت فناوري امیرکبیر

ارتباطات و فناوري اطالعات  *
)ICT( 40 - 30 - موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران 

 6003 هادي
 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

99 

ارتباطات و فناوري اطالعات  6004
)ICT( 20 20 15 15 کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان  

 99 اي زاهدان فنی و حرفه

ارتباطات و فناوري اطالعات  6005
)ICT( 20 20 15 15 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس  

 99  شیراز-شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران 

ارتباطات و فناوري اطالعات  6006
)ICT( 20 20 15 15 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس  

 61 شیراز-کارخانجات مخابراتی ایران

ارتباطات و فناوري اطالعات  6007
)ICT( 15 15 25 25 کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان  

 24 شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان

ناوري اطالعات ارتباطات و ف 6008
)ICT( 20 20 15 15 کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد  

 73 مخابرات یزد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6009
 99 اي شماره دو تبریز فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه بیآذربایجان غر 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6010
 99 اي ارومیه فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6011
 99 اي اصفهان فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 15 15 20 20  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6012
 99 اي کاشان و حرفه فنی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6013
 99 اي شهید رهبري فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6014
 99 اي بوشهر فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 - یق الکترونیک و ابزار دق-برق  6015
 99 اي کنگان فنی و حرفه

چهارمحال و  30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6016
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 اي شماره یک شهرکرد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6017
 99 اي بیرجند فنی و حرفه

 21  کاربردي شهرداري سرایان-مرکز آموزش علمی  سرایان خراسان جنوبی 25 25 15 15  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6018

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناباد خراسان رضوي 15 15 20 20  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6019
 99 اي گناباد ی و حرفهفن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6020
 99 اي مشهد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6021
 99 اي بجنورد فنی و حرفه

 19  کاربردي خانه کارگر اهواز-مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 25 25 15 15 ونیک و ابزار دقیق الکتر-برق  6022

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دزفول خوزستان 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6023
 99 اي دزفول فنی و حرفه

  کاربردي -زش علمی مرکز آمو زنجان زنجان 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6024
 99 اي زنجان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6025
 99 اي شاهرود فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 25 25 15 15  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6026
 99 رشوگا شرکت صنایع روشنایی مون

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  چابهار سیستان و بلوچستان 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6027
 99 اي چابهار فنی و حرفه

 99 اي زابل  کاربردي فنی و حرفه-مرکز آموزش علمی  زابل سیستان و بلوچستان 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6028

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - ابزار دقیق الکترونیک و -برق  6029
 99 اي زاهدان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 25 25 15 15  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6030
 22 شرکت تولیدي صنعتی فراسان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زشیرا فارس 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6031
 99 فارس اي خلیج فنی و حرفه
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  601زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)5(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 دمر زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 شهرك قزوین 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6032
 البرز یصنعت

  يکاربرد - یعلم آموزش مرکز
 99 برادران 1 شماره يا حرفه و یفن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6033
 64 اي استان قم اداره کل فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20  و ابزار دقیق الکترونیک-برق  6034
 99 پردیسان) ع(رضا  اي امام فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6035
 99 اي سنندج فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  نشاهکرما کرمانشاه 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6036
 99 هاي پیشرفته کرمانشاه اي مهارت فنی و حرفه

کهگیلویه و  30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6037
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دهدشت بویراحمد

 99 اي برادران دهدشت فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6038
 99 اي گرگان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6039
 99 اي شهید انصاري رشت فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6040
 10 نواحد آموزشی گیال

 يکاربرد - یعلم آموزش مرکز سرا صومعه گیالن 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6041
 99 سرا صومعه يا حرفه و یفن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 35 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6042
 99 آباد اي خرم فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6043
 99 اي شرفدار کالي ساري فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6044
 99 اي درجه یک و تخصصی فنی و حرفه

  کاربردي -آموزش علمی مرکز  ساوه مرکزي 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6045
 99 اي مهارت ساوه فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 15 15 20 20  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6046
 99 اي بندرعباس فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6047
 99  مریانجاي فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6048
 10 واحد آموزشی همدان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تفت یزد 30 - 40 -  الکترونیک و ابزار دقیق-برق  6049
 99 خمینی تفت اي امام فنی و حرفه

  قدرت گرایش -برق  6050
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - پست و انتقال

  قدرت گرایش-برق  6051
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 -  پست و انتقال

 35 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

  قدرت گرایش -برق  6052
  کاربردي -لمی مرکز آموزش ع ساري مازندران 35 - 35 - پست و انتقال

 10 واحد آموزشی مازندران

 10  کاربردي واحد آموزشی بناب-مرکز آموزش علمی  بناب آذربایجان شرقی 30 - 40 -  قدرت گرایش توزیع-برق  6053
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 -  قدرت گرایش توزیع-برق  6054
 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 30 - 40 -  قدرت گرایش توزیع-برق  6055

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 50 - 25 -  قدرت گرایش توزیع-برق  6056
 19 خانه کارگر واحد کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 -  قدرت گرایش توزیع-برق  6057
 10 واحد آموزشی گیالن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 35 - 35 -  قدرت گرایش توزیع-برق  6058
 10 واحد آموزشی مازندران

 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 -  قدرت گرایش تولید-برق  6059

6060 
تعمیر و نگهداري تجهیزات 

شخیص  آزمایشگاه ت-پزشکی
 پزشکی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20
 17  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

6061 
تعمیر و نگهداري تجهیزات 

 آزمایشگاه تشخیص -پزشکی
 پزشکی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوار فارس 15 15 20 20
 99 علوم پزشکی کوار

6062 
تعمیر و نگهداري تجهیزات 

 تشخیص  آزمایشگاه-پزشکی
 پزشکی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آستارا گیالن 30 - 40 -
 17 آستارا

تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکی  6063
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوار فارس 15 15 20 20 گرایش اتاق عمل

 99 علوم پزشکی کوار

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 20 20 15 تکنولوژي کنترل 6064
 99 سازي تبریز گروه ماشین



 91

  601زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)5(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 99 1 کاربردي مهاباد -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6065

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - تکنولوژي کنترل *
 6066 جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6067
 99 گروه صنعتی انتخاب

 و خور اصفهان 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6068
 بیابانک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 خور و بیابانک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6069
 19  کاشان17کارگر واحد خانه 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6070
 22 شرکت صنعتی کوشا کرج

 99 1 کاربردي ایالم -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6071
 99  کاربردي دشتی-مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6072
 99  کاربردي کنگان-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6073
 40  کاربردي ساپکو تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6074

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 40 - 30 - تکنولوژي کنترل 6075
 99 شرکت آسانسورسازي دماوند

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - کنولوژي کنترلت 6076
 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6077
 17  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6078
 99 ریت و خدمات مهندسی عالمه طبرسیمدی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناباد خراسان رضوي 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6079
 99 اي گناباد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6080
 52 بررسی، تحقیق و آموزش صنایع قند ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - نترلتکنولوژي ک 6081
 20 شرکت فراز صنعت آیریا

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 - 40 - تکنولوژي کنترل *
 6082 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان

 .تصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اخ*
58 

 19  کاربردي خانه کارگر اهواز-مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 25 25 15 15 تکنولوژي کنترل 6083

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6084
 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد* 6085 ریز  کاربردي نی-مرکز آموزش علمی  ریز نی فارس 30 - 40 - تکنولوژي کنترل *
99 

 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6086

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6087
 64 اي استان قم و حرفهاداره کل فنی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6088
 99 پردیسان) ع(رضا  اي امام فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6089
 99 اي سنندج فنی و حرفه

  کاربردي -کز آموزش علمی مر رفسنجان کرمان 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6090
 19 خانه کارگر واحد رفسنجان

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6091

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 50 - 25 - تکنولوژي کنترل 6092
 19 خانه کارگر واحد کرمان

 آباد اسالم اهکرمانش 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6093
 غرب 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )ع(امام رضا 

 99 1 کاربردي الیگودرز -مرکز آموزش علمی  الیگودرز لرستان 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6094
 63 1 کاربردي کوهدشت -مرکز آموزش علمی  کوهدشت لرستان 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6095

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل ندرانماز 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6096
 99 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

 99  کاربردي کارآموزان چالوس-مرکز آموزش علمی  چالوس مازندران 15 15 20 20 تکنولوژي کنترل 6097
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  601زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)5(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته شتهکدر شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 35 - 40 - تکنولوژي کنترل 6098
 22 رسان کاوه شرکت یدك

 22 مع کاشی میبد کاربردي مجت-مرکز آموزش علمی  میبد یزد 30 - 40 - تکنولوژي کنترل 6099
 

  602زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)6(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

ریزي و کنترل تولید و  برنامه 6100
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - رولجستیک خود

 20 شرکت بنیان دیزل

ریزي و کنترل تولید و  برنامه 6101
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - لجستیک خودرو

 38 انجمن سازندگان قطعات خودرو

 99 1 کاربردي ایالم -آموزش علمی مرکز  ایالم ایالم 15 15 20 20 برداري پاالیش گاز بهره 6102
 99  کاربردي دشتی-مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 30 - 40 - برداري پاالیش گاز بهره 6103

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 برداري پاالیش گاز بهره 6104
 35 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

 99  کاربردي کنگان-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 برداري پاالیش گاز بهره 6105

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  فیروزآباد فارس 30 - 40 - برداري پاالیش گاز بهره 6106
 99 فرمانداري فیروزآباد

 99  کاربردي کازرون-مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 برداري پاالیش گاز بهره 6107

کهگیلویه و  15 15 20 20 االیش گازبرداري پ بهره 6108
 66 1 کاربردي گچساران -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 63  کاربردي پارسیان-مرکز آموزش علمی  پارسیان هرمزگان 30 - 40 - برداري پاالیش گاز بهره 6109

 ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6110
 99 اي شماره یک تبریز فنی و حرفه

 25  کاربردي مراغه-مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6111

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6112
 99 اي ارومیه فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  میاندوآب آذربایجان غربی 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6113
 99 اي میاندوآب فنی و حرفه

 99  کاربردي میاندوآب-مرکز آموزش علمی  میاندوآب آذربایجان غربی 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6114

   کاربردي-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6115
 99 اي اردبیل فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خلخال اردبیل 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6116
 99 اي خلخال فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6117
 99 هاي تخصصی اصفهان اي مهارت فنی و حرفه

 32 2 کاربردي بعثت -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 40 - - - خودروتعمیر و نگهداري  6118
 32 3 کاربردي بعثت -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 20 - - - تعمیر و نگهداري خودرو 6119

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6120
 99 اي شهید خدایی فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 30 - 40 -  خودروتعمیر و نگهداري 6121
 99 اي ایالم فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 35 - 10 - تعمیر و نگهداري خودرو 6122
 19 خانه کارگر واحد اسالمشهر

نجمن صنفی  کاربردي ا-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6123
 20 هاي خدمات پس از فروش خودرو شرکت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 60 - 15 - تعمیر و نگهداري خودرو 6124
 خانه کارگر واحد تهران

19 

 99  کاربردي راه و ترابري-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6125

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6126
 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6127
 22 گروه صنعتی ایران خودرو
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  602وه آموزشی زیرگر -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)6(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

چهارمحال و  30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6128
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 اي شماره یک شهرکرد فنی و حرفه

 99 1 کاربردي بیرجند -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 - اري خودروتعمیر و نگهد 6129

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6130
 99 اي بیرجند فنی و حرفه

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  گناباد خراسان رضوي 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6131
 99 اي گناباد فنی و حرفه

 22  کاربردي تصمیم یارتوس-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6132

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6133
 99 اي مشهد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6134
 99 اي شیروان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو *
 6135 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان

 .ص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصا*
58 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6136
 99 )ع(علی اي امام فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خدابنده زنجان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6137
 99 اي خدابنده فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  انزنج زنجان 50 - 20 - تعمیر و نگهداري خودرو 6138
 19 خانه کارگر واحد زنجان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  طارم زنجان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6139
 99 اي طارم فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6140
 99 اي شاهرود فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  چابهار سیستان و بلوچستان 30 - 40 -  نگهداري خودروتعمیر و 6141
 99 اي چابهار فنی و حرفه

 99 اي زابل  کاربردي فنی و حرفه-مرکز آموزش علمی  زابل سیستان و بلوچستان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6142

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان نسیستان و بلوچستا 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6143
 99 اي زاهدان فنی و حرفه

  کاربردي مجتمع هوادریا-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 - - - تعمیر و نگهداري خودرو •
6144 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
62 

شهرك  قزوین 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6145
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99  برادران1اي شماره  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6146
 64 اي استان قم اداره کل فنی و حرفه

 99 1 کاربردي سنندج -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6147

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6148
 99 اي سنندج فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بردسیر کرمان 35 - 35 - تعمیر و نگهداري خودرو 6149
 99 اي بردسیر فنی و حرفه

 99  کاربردي شهر بابک-زش علمی مرکز آمو شهر بابک کرمان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6150
 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6151

 آباد اسالم کرمانشاه 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6152
 غرب 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )ع(امام رضا 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه شاهکرمان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6153
 99  کرمانشاه1اي شماره  فنی و حرفه

کهگیلویه و  30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6154
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دهدشت بویراحمد

 99 اي برادران دهدشت فنی و حرفه

  کاربردي -می مرکز آموزش عل گنبدکاووس گلستان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6155
 99 اي گنبدکاووس فنی و حرفه

 99 1 کاربردي تالش -مرکز آموزش علمی  طوالش گیالن 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6156
 99  کاربردي فنی لوشان-مرکز آموزش علمی  لوشان گیالن 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6157
 99 1 کاربردي الیگودرز -مرکز آموزش علمی  زالیگودر لرستان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6158

 بروجرد لرستان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6159
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

کنندگان صنعت، کشاورزي و  شرکت تعاونی تولید
 دامپروري بروجرد

23 
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  602زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)6(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 35 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6160
 99 آباد اي خرم فنی و حرفه

 39  کاربردي بهشهر-مرکز آموزش علمی  بهشهر مازندران 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6161
 99  کاربردي کارآموزان چالوس-مرکز آموزش علمی  چالوس مازندران 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6162

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهر قائم مازندران 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6163
 19 شهر قائم 19خانه کارگر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6164
 99 اي درجه یک و تخصصی فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 25 25 15 15 تعمیر و نگهداري خودرو 6165
 32  زندان مرکزي بندرعباس7بعثت 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6166
 99 اي بندرعباس فنی و حرفه

 99  کاربردي مالیر-مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 تعمیر و نگهداري خودرو 6167

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري خودرو 6168
 99 اي مریانج فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 30 - 40 - یر و نگهداري خودروتعم 6169
 99 اي یزد اله خامنه اي آیت فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 40 - 15 - تعمیرات مکانیکی 6170
 19 خانه کارگر واحد تبریز

 20  کاربردي شرکت بنیان دیزل- آموزش علمی مرکز تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6171

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 40 - 35 - تعمیرات مکانیکی 6172
 99 سازي تبریز گروه ماشین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  میانه آذربایجان شرقی 35 - 35 - تعمیرات مکانیکی 6173
 99 اي میانه فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - کیتعمیرات مکانی 6174
 19 خانه کارگر واحد اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 تعمیرات مکانیکی 6175
 29 شرکت مهندسی آسانسور و پله برقی آسمان فراز

 کاربردي  -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6176
 99 هاي تخصصی اصفهان اي مهارت فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 40 - 5 - تعمیرات مکانیکی 6177
 19  کاشان17خانه کارگر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6178
 19 خانه کارگر واحد کرج

 99  کاربردي مهران-مرکز آموزش علمی  مهران ایالم 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6179

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6180
 99 اي کنگان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 40 - 5 - تعمیرات مکانیکی 6181
 19 خانه کارگر واحد اسالمشهر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6182
 38 انجمن سازندگان قطعات خودرو

 کاربردي انجمن صنفی -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6183
 20 هاي خدمات پس از فروش خودرو شرکت

   کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 60 - 15 - تعمیرات مکانیکی 6184
 19 خانه کارگر واحد تهران

 99  کاربردي راه و ترابري-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6185

چهارمحال و  30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6186
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 اي شماره یک شهرکرد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد ن رضويخراسا 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6187
 99 اي مشهد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6188
 20 گروه کارخانجات پارت الستیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی *
 6189 ستان خوزستانجامعه اسالمی کارگران ا

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
58 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دزفول خوزستان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6190
 99 اي دزفول فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6191
 99 اي زنجان و حرفهفنی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 25 - 15 - تعمیرات مکانیکی 6192
 22 شرکت سیم و کابل مغان
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز رشه استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6193
 99 شرکت غرب استیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 40 - 30 - تعمیرات مکانیکی 6194
 19 خانه کارگر واحد زاهدان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6195
 19 خانه کارگر واحد شیراز

 99 1 کاربردي مرودشت -مرکز آموزش علمی  مرودشت فارس 15 15 20 20 تعمیرات مکانیکی 6196

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رفسنجان کرمان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6197
 19 سنجانخانه کارگر واحد رف

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 35 - 35 - تعمیرات مکانیکی 6198
 19 خانه کارگر واحد کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6199
 99 اي کرمان فنی و حرفه

 17  کهنوج کاربردي-مرکز آموزش علمی  کهنوج کرمان 45 - 30 - تعمیرات مکانیکی 6200

کهگیلویه و  30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6201
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 99 اي دوگنبدان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6202
 99 اي گرگان فنی و حرفه

  کاربردي -زش علمی مرکز آمو رشت گیالن 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6203
 19 خانه کارگر واحد رشت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6204
 99 اي شهید انصاري رشت فنی و حرفه

 99  کاربردي فنی لوشان-مرکز آموزش علمی  لوشان گیالن 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6205

 وجردبر لرستان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6206
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

کنندگان صنعت، کشاورزي و  شرکت تعاونی تولید
 دامپروري بروجرد

23 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6207
 99 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

   کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6208
 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کیاکال مازندران 15 15 20 20 تعمیرات مکانیکی 6209
 23 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 37 - 38 - تعمیرات مکانیکی 6210
 23 شرکت صنعتی حدید اراك

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 30 - 40 - کیتعمیرات مکانی 6211
 22 رسان کاوه شرکت یدك

 22  کاربردي گروه صنعتی صفا-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6212

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی •
 6213 اشتر هرمزگان مالک

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدز پذیرفتها •
62 

 22  کاربردي مجتمع کاشی میبد-مرکز آموزش علمی  میبد یزد 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6214

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 30 - 40 - تعمیرات مکانیکی 6215
 99 اي یزد اله خامنه اي آیت فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - جوشکاري 6216
 99 اي شماره دو تبریز فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سراب آذربایجان شرقی 30 - 40 - جوشکاري 6217
 99 اي سراب فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - جوشکاري 6218
 99 ارومیهاي  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 35 - 40 - جوشکاري 6219
 99 شرکت ذوب آهن اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - جوشکاري 6220
 99 اي اردبیل فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - جوشکاري 6221
 99 بگروه صنعتی انتخا

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 30 - 40 - جوشکاري 6222
 99 اي کاشان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - جوشکاري 6223
 19 خانه کارگر واحد کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - جوشکاري 6224
 99 اي شهید رهبري فنی و حرفه
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  602زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)6(جدول شماره دامه ا
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 بردي  کار-مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 30 - 40 - جوشکاري 6225
 99 اي ایالم فنی و حرفه

 99  کاربردي دهلران-مرکز آموزش علمی  دهلران ایالم 30 - 40 - جوشکاري 6226

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 30 - 40 - جوشکاري 6227
 99 اي بوشهر فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 - جوشکاري 6228
 99 اناي کنگ فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - جوشکاري 6229
 39 پژوهش و مهندسی جوش ایران

 99  کاربردي راه و ترابري-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - جوشکاري 6230

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - جوشکاري 6231
 99 شرکت آسانسورسازي دماوند

 39  کاربردي شرکت صنعتی آما-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - وشکاريج 6232

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - جوشکاري 6233
 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 - جوشکاري 6234
 99 اي بیرجند فنی و حرفه

 21  کاربردي شهرداري سرایان-مرکز آموزش علمی  سرایان خراسان جنوبی 25 - 15 - يجوشکار 6235

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قوچان خراسان رضوي 30 - 40 - جوشکاري 6236
 99 شرکت یکدانه شرق

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناباد خراسان رضوي 30 - 40 - جوشکاري 6237
 99 اي گناباد فنی و حرفه

 22  کاربردي تصمیم یارتوس-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - اريجوشک 6238

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - جوشکاري 6239
 99 اي مشهد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 30 - 40 - جوشکاري 6240
 99 اي شیروان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 - 40 - شکاريجو *
 6241 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
58 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 - 40 - جوشکاري 6242
 99 )ع(علی  اي امام فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دزفول خوزستان 30 - 40 - جوشکاري 6243
 99 اي دزفول فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خدابنده زنجان 30 - 40 - جوشکاري 6244
 99 اي خدابنده فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  طارم زنجان 30 - 40 - جوشکاري 6245
 99 اي طارم فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 25 - 15 - جوشکاري 6246
 22 شرکت سیم و کابل مغان

 99 اي زابل  کاربردي فنی و حرفه-مرکز آموزش علمی  زابل سیستان و بلوچستان 30 - 40 - جوشکاري 6247

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - جوشکاري 6248
 99 اي زاهدان فهفنی و حر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 - 40 - جوشکاري 6249
 19 خانه کارگر واحد شیراز

 99  کاربردي کازرون-مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 30 - 40 - جوشکاري 6250

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  المرد فارس 30 - 40 - جوشکاري 6251
 99 اي شهرستان المرد فنی و حرفه

 شهرك قزوین 30 - 40 - جوشکاري 6252
 البرز یصنعت

 يکاربرد - یعلم آموزش مرکز
 99 برادران 1 شماره يا حرفه و یفن

 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 30 - 40 - جوشکاري 6253

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 - جوشکاري 6254
 64  استان قماي اداره کل فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 30 - 40 - جوشکاري 6255
 99 اي سنندج فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بردسیر کرمان 35 - 35 - جوشکاري 6256
 99 اي بردسیر فنی و حرفه

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 30 - 40 - جوشکاري 6257

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 30 - 40 - شکاريجو 6258
 22 شرکت تولیدي پویا غرب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 30 - 40 - جوشکاري 6259
 99  کرمانشاه1اي شماره  فنی و حرفه
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 30 - 40 - جوشکاري 6260
 99 اي گنبدکاووس فنی و حرفه

 99  کاربردي برهان نیروي شمال-رکز آموزش علمی م رشت گیالن 40 - 35 - جوشکاري 6261

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - جوشکاري 6262
 99 اي شهید انصاري رشت فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 35 - 40 - جوشکاري 6263
 99 آباد اي خرم فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  يسار مازندران 30 - 40 - جوشکاري 6264
 99 اي شرفدار کالي ساري فنی و حرفه

 72  کاربردي مهرپیروز-مرکز آموزش علمی  عباس آباد مازندران 30 - 40 - جوشکاري 6265

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 37 - 38 - جوشکاري 6266
 23 شرکت صنعتی حدید اراك

  کاربردي -ز آموزش علمی مرک اراك مرکزي 30 - 40 - جوشکاري 6267
 99 اي درجه یک و تخصصی فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 30 - 40 - جوشکاري 6268
 99 اي مهارت ساوه فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 30 - 40 - جوشکاري 6269
 99 اي شهرك صنعتی بندرعباس فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان 30 - 40 - جوشکاري 6270
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسدآباد همدان 30 - 40 - جوشکاري 6271
 99 اي اسدآباد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - خدمات پس از فروش خودرو 6272
 38 قطعات خودروانجمن سازندگان 

نجمن صنفی  ا کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 20 20 15 خدمات پس از فروش خودرو 6273
 20 هاي خدمات پس از فروش خودرو شرکت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - خدمات پس از فروش خودرو 6274
 45 شرکت مهرکام پارس تهران

 22  کاربردي تصمیم یارتوس-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 ودروخدمات پس از فروش خ 6275

ها گرایش  فناوري بنادر و لنگرگاه 6276
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرانزلی گیالن 40 - 35 - تجهیزات و ماشین آالت

 99 واتر خاورمیانه انزلی شرکت خدمات دریایی تاید

ها گرایش  فناوري بنادر و لنگرگاه 6277
 کاربردي شرکت خدمات -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 40 - 35 - تجهیزات و ماشین آالت

 99 ندرعباسبدریایی تایدواتر خاورمیانه 

 13  کاربردي استاندارد تبریز-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6278

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 ت مکانیکیکنترل کیفیت قطعا 6279
 23 )تبریز(صنایع و معادن آذربایجان شرقی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6280
 38 انجمن سازندگان قطعات خودرو

 40  کاربردي ساپکو تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6281

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6282
 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6283
 45 نشرکت مهرکام پارس تهرا

 22  کاربردي تصمیم یارتوس-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6284

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6285
 20 گروه کارخانجات پارت الستیک

 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین وینقز 30 - 40 - کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6286

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کیاکال مازندران 15 15 20 20 کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6287
 23 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

 22 تی صفا کاربردي گروه صنع-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 30 - 40 - کنترل کیفیت قطعات مکانیکی 6288

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 35 - 25 - ماشین افزار 6289
 19 خانه کارگر واحد تبریز

 20  کاربردي شرکت بنیان دیزل-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - ماشین افزار 6290

  کاربردي -ی مرکز آموزش علم تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - ماشین افزار 6291
 99 اي شماره یک تبریز فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 40 - 35 - ماشین افزار 6292
 99 سازي تبریز گروه ماشین

 25  کاربردي مراغه-مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 30 - 40 - ماشین افزار 6293

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  میانه شرقیآذربایجان  35 - 35 - ماشین افزار 6294
 99 اي میانه فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - ماشین افزار 6295
 99 اي ارومیه فنی و حرفه
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کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 40 - 35 - ماشین افزار 6296
 99 شرکت ذوب آهن اردبیل

 ردي  کارب-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - ماشین افزار 6297
 99 اي اردبیل فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 30 - 40 - ماشین افزار 6298
 19 آباد خانه کارگر واحد پارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - ماشین افزار 6299
 99 هاي تخصصی اصفهان اي مهارت فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان صفهانا 30 - 40 - ماشین افزار 6300
 99 اي کاشان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - ماشین افزار 6301
 19 خانه کارگر واحد کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - ماشین افزار 6302
 22 شرکت صنعتی کوشا کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج برزال 30 - 40 - ماشین افزار 6303
 22 هاي صنعتی ایران خودرو شرکت قالب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - ماشین افزار 6304
 99 اي شهید رهبري فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 30 - 40 - ماشین افزار 6305
 99 اي ایالم فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 30 - 40 - ارماشین افز 6306
 99 اي بوشهر فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 40 - 5 - ماشین افزار 6307
 19 خانه کارگر واحد اسالمشهر

 99  کاربردي شرکت ماهان-مرکز آموزش علمی  پاکدشت تهران 30 - 40 - ماشین افزار 6308

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - ارماشین افز 6309
 38 انجمن سازندگان قطعات خودرو

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 60 - 15 - ماشین افزار 6310
 19 خانه کارگر واحد تهران

 99  کاربردي راه و ترابري-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - ماشین افزار 6311
 40  کاربردي ساپکو تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - افزارماشین  6312

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - ماشین افزار 6313
 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

چهارمحال و  30 - 40 - ماشین افزار 6314
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99  شهرکرداي شماره یک فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 - ماشین افزار 6315
 99 اي بیرجند فنی و حرفه

 22  کاربردي تصمیم یارتوس-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - ماشین افزار 6316

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - ماشین افزار 6317
 99 اي مشهد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 - 40 - ماشین افزار *
 6318 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
58 

  کاربردي -می مرکز آموزش عل اهواز خوزستان 30 - 40 - ماشین افزار 6319
 99 )ع(علی  اي امام فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 50 - 20 - ماشین افزار 6320
 19 خانه کارگر واحد زنجان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 30 - 40 - ماشین افزار 6321
 99 اي زنجان فنی و حرفه

  کاربردي -کز آموزش علمی مر سمنان سمنان 30 - 40 - ماشین افزار 6322
 99 اي سمنان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 - 40 - ماشین افزار 6323
 99 فارس اي خلیج فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 45 - 30 - ماشین افزار 6324
 61 شیراز-کارخانجات مخابراتی ایران

شهرك  قزوین 40 - 30 - ماشین افزار 6325
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 19 خانه کارگر واحد قزوین

شهرك  قزوین 30 - 40 - ماشین افزار 6326
 صنعتی البرز

  يکاربرد - یعلم آموزش مرکز
 99 برادران 1 شماره يا حرفه و یفن

شهرك  قزوین 30 - 40 - ماشین افزار 6327
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 نیرو محرکه

 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 30 - 40 - ماشین افزار 6328
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  602زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)6(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 40 - 30 - ماشین افزار 6329
 20 )پویش پارت سیمین( کاسپین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 - ماشین افزار 6330
 64 اي استان قم اداره کل فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج ردستانک 30 - 40 - ماشین افزار 6331
 99 اي سنندج فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 30 - 40 - ماشین افزار 6332
 99 اي کرمان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 30 - 40 - ماشین افزار 6333
 99  کرمانشاه1اي شماره  فنی و حرفه

کهگیلویه و  30 - 40 - شین افزارما 6334
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 99 اي دوگنبدان فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 40 - 20 - ماشین افزار 6335
 19 خانه کارگر واحد گرگان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 30 - 40 - ماشین افزار 6336
 99 اي گرگان  و حرفهفنی

 99  کاربردي برهان نیروي شمال-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 40 - 35 - ماشین افزار 6337

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - ماشین افزار 6338
 19 خانه کارگر واحد رشت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - ماشین افزار 6339
 99 اي شهید انصاري رشت فنی و حرفه

  يکاربرد - یعلم آموزش مرکز سرا صومعه گیالن 30 - 40 - ماشین افزار 6340
 99 سرا صومعه يا حرفه و یفن

 99  کاربردي فنی لوشان-مرکز آموزش علمی  لوشان گیالن 30 - 40 - ماشین افزار 6341
 22  شیشه لرستان کاربردي-مرکز آموزش علمی  الیگودرز لرستان 30 - 40 - ماشین افزار 6342

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 35 - 40 - ماشین افزار 6343
 22 سازي استان لرستان شرکت صنایع یخچال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 30 - 40 - ماشین افزار 6344
 99 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

 39  کاربردي بهشهر- آموزش علمی مرکز بهشهر مازندران 30 - 40 - ماشین افزار 6345

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 30 - 40 - ماشین افزار 6346
 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 30 - 40 - ماشین افزار 6347
 99 اي شرفدار کالي ساري فنی و حرفه

 72  کاربردي مهرپیروز-مرکز آموزش علمی  عباس آباد مازندران 30 - 40 - ماشین افزار 6348

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهر قائم مازندران 30 - 40 - ماشین افزار 6349
 19  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کیاکال مازندران 30 - 40 - ماشین افزار 6350
 23 ابلسراي کیفیت اندیشان نوآور ب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 37 - 38 - ماشین افزار 6351
 23 شرکت صنعتی حدید اراك

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 30 - 40 - ماشین افزار 6352
 99 اي درجه یک و تخصصی فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 35 - 20 - ماشین افزار 6353
 22 رسان کاوه دكشرکت ی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 30 - 40 - ماشین افزار 6354
 99 اي مهارت ساوه فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 30 - 40 - ماشین افزار 6355
 99 اي بندرعباس فنی و حرفه

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  همدان همدان 30 - 40 - ماشین افزار 6356
 99 اي مریانج فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 30 - 40 - ماشین افزار 6357
 99 اي یزد اله خامنه اي آیت فنی و حرفه

 تاسیسات حرارتی -مکانیک  6358
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بناب آذربایجان شرقی 30 - 40 - ها گرایش بخار نیروگاه

 10 واحد آموزشی بناب

 تاسیسات حرارتی -کانیک م 6359
 مجتمع آموزشی و پژوهشی  شیراز فارس 30 - 40 - ها گرایش گاز نیروگاه

 10 فارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - هاي راهسازي  ماشین-مکانیک  6360
 43 شرکت آبادراهان پارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بریزت آذربایجان شرقی 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6361
 99 اي شماره یک تبریز فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6362
 29 شرکت مهندسی آسانسور و پله برقی آسمان فراز
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6363
 99 اي ایالم  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 40 - 30 - و تعمیر آسانسور و پله برقینصب  6364
 99 شرکت آسانسورسازي دماوند

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6365
 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند سان جنوبیخرا 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6366
 99 اي بیرجند فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6367
 20 شرکت فراز صنعت آیریا

  کاربردي -ی مرکز آموزش علم بجنورد خراسان شمالی 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6368
 99 اي بجنورد فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6369
 99 اي شیروان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6370
 99 اي زنجان فنی و حرفه

 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6371

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6372
 99 اي سنندج فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان نکرما 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6373
 99 اي کرمان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6374
 99  کرمانشاه1اي شماره  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6375
 99 اي شهرك صنعتی بندرعباس فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تفت یزد 30 - 40 - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 6376
 99 خمینی تفت اي امام فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6377
 19 خانه کارگر واحد تبریز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6378
 22 صنایع کوچک آذربایجان شرقی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6379
 23 )تبریز(صنایع و معادن آذربایجان شرقی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز ربایجان شرقیآذ 30 20 20 15 کشی صنعتی نقشه 6380
 99 سازي تبریز گروه ماشین

 99  کاربردي صنایع غذایی مراغه-مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6381

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 40 - 35 - کشی صنعتی نقشه 6382
 99 شرکت ذوب آهن اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه *
 6383 جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

 ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6384
 29 شرکت مهندسی آسانسور و پله برقی آسمان فراز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6385
 99 گروه صنعتی انتخاب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6386
 19  کاشان17خانه کارگر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6387
 19 خانه کارگر واحد کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6388
 22 شرکت صنعتی کوشا کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز - 30 - 40 کشی صنعتی نقشه 6389
 22 هاي صنعتی ایران خودرو شرکت قالب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - کشی صنعتی قشهن 6390
 99 اي شهید خدایی فنی و حرفه

 99  کاربردي مهران-مرکز آموزش علمی  مهران ایالم 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6391

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6392
 19 هرخانه کارگر واحد اسالمش

 99  کاربردي شرکت ماهان-مرکز آموزش علمی  پاکدشت تهران 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6393

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 55 - 35 - کشی صنعتی نقشه 6394
 38 انجمن سازندگان قطعات خودرو

 99  ترابري کاربردي راه و-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6395
 40  کاربردي ساپکو تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6396
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 تغالاش

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6397
 99 شرکت آسانسورسازي دماوند

 39  کاربردي شرکت صنعتی آما-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6398

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  نتهرا تهران 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6399
 45 شرکت مهرکام پارس تهران

 99 سازان ایران  کاربردي قالب-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 کشی صنعتی نقشه 6400
 39 موسسه آموزش عالی آزاد عصر دین و دانش تهران تهران - 30 - 40 کشی صنعتی نقشه 6401

 و چهارمحال 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6402
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  فارسان بختیاري

 99 فارسان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6403
 99 اي بیرجند فنی و حرفه

 22  کاربردي تصمیم یارتوس-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6404

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 یکشی صنعت نقشه 6405
 20 شرکت فراز صنعت آیریا

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6406
 20 گروه کارخانجات پارت الستیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه *
 6407 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
58 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6408
 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

 99  کاربردي شرکت پالنده صاف-رکز آموزش علمی م سمنان سمنان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6409

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 25 - 15 - کشی صنعتی نقشه 6410
 22 شرکت سیم و کابل مغان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 25 25 15 15 کشی صنعتی نقشه 6411
 99 گارشو شرکت صنایع روشنایی مون

 99 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان - 30 - 40 کشی صنعتی نقشه 6412

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6413
 19 خانه کارگر واحد شیراز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 25 25 15 15 کشی صنعتی نقشه 6414
 22 شرکت تولیدي صنعتی فراسان

 99  کاربردي کازرون-مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6415

شهرك  قزوین 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6416
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 19 خانه کارگر واحد قزوین

شهرك  قزوین 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6417
 صنعتی البرز

 دي  کاربر-مرکز آموزش علمی 
 99 شرکت لوازم خانگی پارس

شهرك  قزوین 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6418
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 نیرو محرکه

 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین - 30 - 40 کشی صنعتی نقشه 6419

  کاربردي -وزش علمی مرکز آم قزوین قزوین 20 30 15 20 کشی صنعتی نقشه 6420
 20 )پویش پارت سیمین( کاسپین

 موسسه آموزشی و پژوهشی  قزوین قزوین 40 - 35 - کشی صنعتی نقشه 6421
 99 وزارت صنایع و معادن قزوین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6422
 99 پردیسان) ع(رضا  اي امام فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رفسنجان کرمان 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6423
 19 خانه کارگر واحد رفسنجان

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6424

 آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6425
 غرب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 55 اسالم آباد غرب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6426
 99 سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6427
 19 خانه کارگر واحد گرگان

 اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6428
 19 خانه کارگر واحد رشت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6429
 99 اي شهید انصاري رشت فنی و حرفه

 68 1 کاربردي ازنا -مرکز آموزش علمی  ازنا لرستان 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6430
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  602زیرگروه آموزشی  -صنعت تحصیلی گروه آموزشی هاي  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)6(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 22  کاربردي شیشه لرستان-مرکز آموزش علمی  الیگودرز لرستان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6431

 بروجرد لرستان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6432
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

کنندگان صنعت، کشاورزي و  شرکت تعاونی تولید
 دامپروري بروجرد

23 

 55  کاربردي دورود-مرکز آموزش علمی  دورود لرستان 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6433

 دي  کاربر-مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6434
 99 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

 99  کاربردي کارآموزان چالوس-مرکز آموزش علمی  چالوس مازندران 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6435

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6436
 20 جامعه اسالمی کارگران استان مازندران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6437
 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

 72  کاربردي مهرپیروز-مرکز آموزش علمی  عباس آباد مازندران 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6438

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کیاکال مازندران 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6439
 23 دیشان نوآور بابلسراي کیفیت ان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 37 - 38 - کشی صنعتی نقشه 6440
 23 شرکت صنعتی حدید اراك

 22  کاربردي گروه صنعتی صفا-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6441

 اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه 6442
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

 22  کاربردي مجتمع کاشی میبد-مرکز آموزش علمی  میبد یزد 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه 6443
 

  603زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)7(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 بافت و تولید فرش ماشینی 6444
 99 شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

 
  604وزشی زیرگروه آم -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)8(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

چهارمحال و  30 - 40 - آزمون فلزات 6445
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 انجمن جوشکاري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - گري گرایش ذوب ریخته 6446
 99 اي اصفهان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - گري گرایش ذوب ریخته 6447
 99 اي شهید خدایی فنی و حرفه

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 30 - 40 - گري گرایش ذوب ریخته 6448
 22  کاربردي شیشه لرستان-مرکز آموزش علمی  الیگودرز لرستان 30 - 40 - گري گرایش ذوب ریخته 6449

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسدآباد همدان 30 - 40 - گري گرایش ذوب ریخته 6450
 99 اي اسدآباد فنی و حرفه

 گري گرایش  ریخته 6451
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - گیري سازي و قالب مدل

 99 سازان ایران قالب

 گري گرایش  ریخته 6452
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  عباس آباد مازندران 30 - 40 - گیري سازي و قالب مدل

 72 مهرپیروز

 قالبسازي گرایش  6453
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - هاي پالستیک ساخت قالب

 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

 قالبسازي گرایش  6454
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - هاي دایکاست ساخت قالب

 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

 قالبسازي گرایش  6455
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  الیگودرز لرستان 30 - 40 - هاي دایکاست ساخت قالب

 22 شیشه لرستان

 قالبسازي گرایش  6456
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران انتهر 30 - 40 - هاي فلزي ساخت قالب

 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

 قالبسازي گرایش  6457
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - هاي فلزي ساخت قالب

 99 سازان ایران قالب
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  605زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)9(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 25 25 15 15 صنایع پالستیک 6458
 99 شرکت پتروپیرامون

  کاربردي -علمی مرکز آموزش  شیراز فارس 25 25 15 15 صنایع پالستیک 6459
 22 شرکت تولیدي صنعتی فراسان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - صنایع الستیک 6460
 22 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک تهران

 
  606زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)10(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 ان رشتهعنو کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 25 25 15 15 آزمایشگاه صنایع سرامیک 6461
 22 گروه کارخانجات چینی مقصود

 22  کاربردي مجتمع کاشی میبد-ز آموزش علمی مرک میبد یزد 15 15 20 20 آزمایشگاه صنایع سرامیک 6462

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 25 25 15 15 خط تولید صنایع سرامیک 6463
 22 کروه کارخانجات چینی مقصود

 22  کاربردي مجتمع کاشی میبد-مرکز آموزش علمی  میبد یزد 30 - 40 - خط تولید صنایع سرامیک 6464

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  نظرآباد البرز 30 - 40 - صنعت سیمانکنترل کیفیت در  6465
 33 شرکت سیمان آبیک

 23  کاربردي ایران فریمکو-مرکز آموزش علمی  هشتگرد البرز 15 15 20 20 کنترل کیفیت در صنعت سیمان 6466
 99 هلران کاربردي د-مرکز آموزش علمی  دهلران ایالم 15 15 20 20 کنترل کیفیت در صنعت سیمان 6467
 22  کاربردي شهرداري اسدیه-مرکز آموزش علمی  اسدیه خراسان جنوبی 30 - 40 - کنترل کیفیت در صنعت سیمان 6468
 

  607زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)11(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد   مرکزعنوان شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 اویونیک 6469
 41 سازمان صنایع هوایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 اویونیک 6470
 41 فنون و خدمات هوایی تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد يخراسان رضو 30 - 40 - اویونیک 6471
 41 صنعت هوانوردي مشهد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 اویونیک 6472
 41 فنون و خدمات هوایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 اویونیک 6473
 41 فنون و خدمات هوایی مشهد

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 اویونیک 6474

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - ایمنی زمینی فرودگاهی 6475
 41 فنون و خدمات هوایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - ایمنی زمینی فرودگاهی 6476
 41 فنون و خدمات هوایی مشهد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 - 15 - تعمیر و نگهداري هواپیما 6477
 41 سازمان صنایع هوایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تعمیر و نگهداري هواپیما 6478
 41 صنعت هوانوردي تهران

  کاربردي - علمی مرکز آموزش تهران تهران 30 - 40 - تعمیر و نگهداري هواپیما 6479
 41 فنون و خدمات هوایی تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - تعمیر و نگهداري هواپیما 6480
 41 صنعت هوانوردي مشهد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - تعمیر و نگهداري هواپیما 6481
 41 فنون و خدمات هوایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 -  و نگهداري هواپیماتعمیر 6482
 41 فنون و خدمات هوایی مشهد

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 30 - 40 - تعمیر و نگهداري هواپیما 6483
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  607زیرگروه آموزشی  -صنعت زشی هاي تحصیلی گروه آمو و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)11(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران PPL - 40 - 30 خلبانی -هوانوردي  6484
 41 فنون و خدمات هوایی تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي PPL - 40 - 30نی  خلبا-هوانوردي  6485
 41 فنون و خدمات هوایی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي PPL - 40 - 30 خلبانی -هوانوردي  6486
 41 فنون و خدمات هوایی مشهد

 
  608زیرگروه آموزشی  -نعت صهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)12(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تونلسازي 6487
 43 شرکت آبادراهان پارس

  کاربردي -زش علمی مرکز آمو تهران تهران 30 - 40 - راهسازي 6488
 43 شرکت آبادراهان پارس

عمران آب و فاضالب گرایش  6489
 مجتمع آموزشی و پژوهشی  شیراز فارس 30 - 40 - شبکه و تصفیه خانه آب

 10 فارس

عمران آب و فاضالب گرایش  6490
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 35 - 35 - شبکه و تصفیه خانه آب

 10 رانواحد آموزشی مازند

عمران آب و فاضالب گرایش  6491
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 شبکه و تصفیه خانه فاضالب

 35 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

 عمران آبشناسی گرایش  6492
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  میناب هرمزگان 30 - 40 - هاي زیرزمینی آب

 99 میناب

 هاي آبی  ساختمانعمران  6493
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  هشتگرد البرز 15 15 20 20 گرایش ژئوتکنیک

 23 ایران فریمکو

 هاي آبی  عمران ساختمان 6494
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بناب آذربایجان شرقی 30 - 40 - گرایش ساختمان

 10 واحد آموزشی بناب

 هاي آبی  عمران ساختمان 6495
 مجتمع آموزشی و پژوهشی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - گرایش ساختمان

 10 آذربایجان

 هاي آبی  عمران ساختمان 6496
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  هشتگرد البرز 15 15 20 20 گرایش ساختمان

 23 ایران فریمکو

 هاي آبی  عمران ساختمان 6497
 بردي  کار-مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 گرایش ساختمان

 99 ابهر

 هاي آبی  عمران ساختمان 6498
 زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - گرایش ساختمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هاي استان  ها و دهیاري سازمان شهرداري

 سیستان و بلوچستان
17 

 هاي آبی  عمران ساختمان 6499
 دي  کاربر-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - گرایش ساختمان

 10 واحد آموزشی گیالن

 هاي آبی  عمران ساختمان 6500
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رودسر گیالن 30 - 40 - گرایش ساختمان

 99 جهاد دانشگاهی رودسر

 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - عمران سد و شبکه گرایش سد 6501
 

  609زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهحل م کدرشته :)13(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6502
 17 جهاد دانشگاهی تبریز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6503
 99 اي شماره یک تبریز فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خلخال اردبیل 15 15 20 20 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6504
 99 اي خلخال فنی و حرفه

 کاربردي سازمان فناوري -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 عمیرات سخت افزار کامپیوترت 6505
 21 اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6506
 99 شرکت کارخانجات پارس الکتریک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20  کامپیوترتعمیرات سخت افزار 6507
 17  تهران10فرهنگ و هنر واحد 
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  609زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 الاشتغ

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6508
 99  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

 99 موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیک ایران تهران تهران 30 - 40 - تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6509
 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد* 6510 موسسه آموزش عالی آزاد هادي تهران تهران - 30 - 40  افزار کامپیوترتعمیرات سخت *

99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 - تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6511
 99 اي بیرجند فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قوچان خراسان رضوي 15 15 20 20 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6512
 99 شرکت یکدانه شرق

 55 موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان رضوي مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6513

 موسسه آموزشی و پژوهشی  مشهد ضويخراسان ر 15 15 20 20 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6514
 99 وزارت صنایع و معادن خراسان رضوي

 99 2 کاربردي بجنورد -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6515

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6516
 99 پردیسان) ع(رضا  اماي ام فنی و حرفه

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 تعمیرات سخت افزار کامپیوتر 6517

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6518
 19 خانه کارگر واحد تبریز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس بیلارد 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6519
 19 آباد خانه کارگر واحد پارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6520
 99 جهاد دانشگاهی اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6521
 19  کاشان17 خانه کارگر واحد

 کاربردي سازمان فناوري -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6522
 21 اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر *
 6523 پردازي ایران شرکت داده

 . کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این*
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر *
 6524 شرکت گسترش انفورماتیک ایران

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 رسخت افزار کامپیوت 6525
 17  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - سخت افزار کامپیوتر 6526
 99  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - سخت افزار کامپیوتر 6527
 99  تهران26 و هنر واحد فرهنگ

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 سخت افزار کامپیوتر 6528
 99  تهران49فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6529
 99 مدیریت و خدمات مهندسی عالمه طبرسی

 99 موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیک ایران تهران تهران 30 - 40 - سخت افزار کامپیوتر 6530
 99 موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون دانشسار تهران تهران 30 - 40 - سخت افزار کامپیوتر 6531

 .ل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته مح* 6532 موسسه آموزش عالی آزاد هادي تهران تهران - 30 - 40 سخت افزار کامپیوتر *
99 

 موسسه آموزشی و پژوهشی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6533
 99 وزارت صنایع و معادن خراسان رضوي

 99 2 کاربردي بجنورد -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6534

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 کامپیوترسخت افزار  6535
 99 جهاد دانشگاهی اهواز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 30 - 40 - سخت افزار کامپیوتر 6536
 99 اي سمنان فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6537
 99  شیراز-ع مخابراتی راه دور ایران شرکت صنای

شهرك  قزوین 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6538
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 شرکت لوازم خانگی پارس

 موسسه آموزشی و پژوهشی  قزوین قزوین 40 - 35 - سخت افزار کامپیوتر 6539
 99 وزارت صنایع و معادن قزوین
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  609زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(ه جدول شمارادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6540
 99 پردیسان) ع(رضا  اي امام فنی و حرفه

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6541

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6542
 99 جهاد دانشگاهی کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6543
 19 خانه کارگر واحد گرگان

 99 2 کاربردي گنبد کاووس -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6544

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  فومن گیالن - 30 - 40 سخت افزار کامپیوتر 6545
 99 جهاد دانشگاهی فومن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 مپیوترسخت افزار کا 6546
 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

 99  کاربردي جواد االئمه یزد-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 سخت افزار کامپیوتر 6547

  کاربردي -موزش علمی مرکز آ تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6548
 11 بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6549
 17 جهاد دانشگاهی تبریز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6550
 19  کارگر واحد تبریزخانه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6551
 99 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 21  تبریز  کاربردي شهرداري-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6552

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - عات و ارتباطاتفناوري اطال 6553
 22 صنایع کوچک آذربایجان شرقی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6554
 99 گروه صنایع غذایی شیرین عسل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6555
 24 مخابرات آذربایجان شرقی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  داش تیکمه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6556
 99 استاد شهریار تیکمه داش

 99  کاربردي صنایع غذایی مراغه-مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6557
 17  کاربردي مرند-مرکز آموزش علمی  مرند آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6558

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ملکان آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6559
 99 جهاد دانشگاهی ملکان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - ناوري اطالعات و ارتباطاتف 6560
 99 جهاد دانشگاهی ارومیه

 99  کاربردي بوکان-مرکز آموزش علمی  بوکان آذربایجان غربی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6561
 99 1 کاربردي مهاباد -مرکز آموزش علمی  مهاباد بیآذربایجان غر 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6562

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6563
 99 جهاد دانشگاهی اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6564
 19 خانه کارگر واحد اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6565
 99 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

 99 1 کاربردي پارس آباد -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6566

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس لاردبی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6567
 19 آباد خانه کارگر واحد پارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خلخال اردبیل 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6568
 99 اي خلخال فنی و حرفه

 99  کاربردي گرمی-مرکز آموزش علمی  گرمی اردبیل 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6569

آران و  اصفهان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6570
 بیدگل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 آران و بیدگل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات *
 6571 جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

 .ل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته مح*
99 

تیران و  اصفهان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6572
 کرون

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 تیران و کرون

 و خور اصفهان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6573
 بیابانک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 خور و بیابانک
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  609زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره دامه ا
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 99  کاربردي زرین شهر-مرکز آموزش علمی  شهر زرین اصفهان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6574
 99  کاربردي علویجه-مرکز آموزش علمی  علویجه اصفهان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6575

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6576
 19  کاشان17خانه کارگر واحد 

 99  کاربردي هرند-مرکز آموزش علمی  هرند اصفهان 15 15 20 20  و ارتباطاتفناوري اطالعات 6577
 99 1 کاربردي ایالم -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6578
 34 1 کاربردي دره شهر -مرکز آموزش علمی  شهر دره ایالم 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6579
 99  کاربردي برازجان-مرکز آموزش علمی  برازجان بوشهر 15 15 20 20 اوري اطالعات و ارتباطاتفن 6580

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  برازجان بوشهر 35 35 - - فناوري اطالعات و ارتباطات 6581
 15 بهزیستی برازجان استان بوشهر

 99  کاربردي دشتی-زش علمی مرکز آمو دشتی بوشهر 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6582
 99  کاربردي دیلم-مرکز آموزش علمی  دیلم بوشهر 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6583

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6584
 35 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

 99  کاربردي کنگان-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6585
 99  کاربردي بندرسازان گناوه-مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6586

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6587
 19 المشهرخانه کارگر واحد اس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6588
 99 آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6589
 22  تهران-تحقیقات صنعتی ایران 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 30 15 15 ات و ارتباطاتفناوري اطالع 6590
 19 خانه کارگر واحد تهران

 99  کاربردي راه و ترابري-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6591

ربردي سازمان فناوري  کا-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6592
 21 اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات *
 6593 پردازي ایران شرکت داده

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20  و ارتباطاتفناوري اطالعات 6594
 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6595
 99 شرکت کارخانجات پارس الکتریک

  کاربردي - آموزش علمی مرکز تهران تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات *
 6596 شرکت گسترش انفورماتیک ایران

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6597
 99  مرکز تهران-صنایع و معادن ایران 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 عات و ارتباطاتفناوري اطال 6598
 17  تهران10 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 - 20 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6599
 99  تهران20فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -کز آموزش علمی مر تهران تهران - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات *
 6600  تهران23فرهنگ و هنر واحد 

 .اختصاص داردهاي البرز و تهران  ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان *
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 - 35 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6601
 99  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - ي اطالعات و ارتباطاتفناور 6602
 99  تهران26فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6603
 99  تهران32فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -رکز آموزش علمی م تهران تهران - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6604
 99  تهران34فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6605
 99  تهران49 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 35 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6606
 99 ختمانهاي نوین سا  فناوري
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  609زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6607
 41 فنون و خدمات هوایی تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6608
 99 مدیریت و خدمات مهندسی عالمه طبرسی

  کاربردي -مرکز علمی  تهران تهران 30 - 40 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6609
 99 وزش و پژوهش صنایع ایرانآم

 99 موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیک ایران تهران تهران 30 - 40 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6610
 39 موسسه آموزش عالی آزاد عصر دین و دانش تهران تهران - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6611
 99 موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون دانشسار انتهر تهران 30 - 40 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6612

 موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران 30 - 40 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6613
 99 مدیریت فناوري امیرکبیر

 .ته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرش* 6614 موسسه آموزش عالی آزاد هادي تهران تهران - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات *
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهریار تهران 40 - 30 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6615
 99 3جهاد دانشگاهی تهران 

  يکاربرد - یعلم آموزش مرکز ورامین تهران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6616
 68 نیورام يشهردار

چهارمحال و  15 15 20 20 وري اطالعات و ارتباطاتفنا 6617
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 جهاد دانشگاهی شهرکرد

چهارمحال و  15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6618
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  فارسان بختیاري

 99  فارسان

 99  کاربردي شهرداري بشرویه-مرکز آموزش علمی  بشرویه راسان جنوبیخ 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6619
 99 1 کاربردي بیرجند -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6620

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6621
 99 شگاهی بیرجندجهاد دان

 99  کاربردي فردوس-مرکز آموزش علمی  فردوس خراسان جنوبی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6622

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جام تربت خراسان رضوي 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6623
 20 صنعت غذا تربت جام

 تربت خراسان رضوي 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6624
 حیدریه 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 1تربت حیدریه 

 99  کاربردي شهرداري جغتاي-مرکز آموزش علمی  جغتاي خراسان رضوي 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6625
 99 ي چناران کاربرد-مرکز آموزش علمی  چناران خراسان رضوي 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6626
 99 1 کاربردي سبزوار -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6627

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6628
 99 نجمن مدیریت ایران واحد خراسان رضويا

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - طاتفناوري اطالعات و ارتبا *
 6629 خانه کارگر واحد مشهد

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
19 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6630
 20 ت پارت الستیکگروه کارخانجا

 55 موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان رضوي مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6631
 99 1 کاربردي نیشابور -مرکز آموزش علمی  نیشابور خراسان رضوي - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6632
 99 2 کاربردي بجنورد -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6633

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6634
 99 جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

 57 ردي جاجرم کارب-مرکز آموزش علمی  جاجرم خراسان شمالی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6635
 99  کاربردي شیروان-مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6636

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6637
 99 جهاد دانشگاهی اهواز

 99 1 کاربردي دزفول -مرکز آموزش علمی  دزفول انخوزست 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6638
 99  کاربردي ابهر-مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 فناوري اطالعات و ارتباطات 6639

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6640
 99 قلعه شهرداري صایین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 اتفناوري اطالعات و ارتباط 6641
 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو
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  609زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 30 - 40 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6642
 99 جهاد دانشگاهی زنجان

 99  کاربردي شرکت پالنده صاف-مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6643

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمسار سمنان 15 15 20 20 طاتفناوري اطالعات و ارتبا 6644
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6645
 99 شرکت غرب استیل

  کاربردي -آموزش علمی مرکز  زاهدان سیستان و بلوچستان 20 20 15 15 فناوري اطالعات و ارتباطات 6646
 19 خانه کارگر واحد زاهدان

 60 1 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6647
 99 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6648
 99  کاربردي آباده-مرکز آموزش علمی  آباده فارس 15 15 20 20 اوري اطالعات و ارتباطاتفن 6649

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6650
 99 جهاد دانشگاهی شیراز

 ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6651
 99  شیراز-شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6652
 61 شیراز-کارخانجات مخابراتی ایران

 99  کاربردي کازرون-مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6653
 99  کاربردي علوم پزشکی کوار-مرکز آموزش علمی  کوار فارس 15 15 20 20  اطالعات و ارتباطاتفناوري 6654
 20  کاربردي تاکستان-مرکز آموزش علمی  تاکستان قزوین 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6655

شهرك  قزوین 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6656
 صنعتی البرز

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 19 خانه کارگر واحد قزوین

شهرك  قزوین 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6657
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 20 شرکت صنعتی مهرام

شهرك  قزوین 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6658
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 رسشرکت لوازم خانگی پا

 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 30 - 40 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6659

 موسسه آموزشی و پژوهشی  قزوین قزوین 40 - 35 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6660
 99 وزارت صنایع و معادن قزوین

 63  کاربردي الموت-مرکز آموزش علمی  کالیه معلم قزوین 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6661
 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می * 6662  کاربردي صنایع و معادن قم-مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات *

22 

 99  کاربردي بیجار-مرکز آموزش علمی  بیجار کردستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6663
 60  کاربردي سقز-مرکز آموزش علمی  سقز کردستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6664

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6665
 99 جهاد دانشگاهی کردستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6666
 99  کردستان1 فرهنگ و هنر واحد 

 99 1 کاربردي قروه -مرکز آموزش علمی  قروه کردستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6667

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زرند کرمان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6668
 99 نشگاهی زرندجهاد دا

 99  کاربردي شهر بابک-مرکز آموزش علمی  شهر بابک کرمان - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6669
 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6670

  کاربردي -وزش علمی مرکز آم کرمان کرمان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6671
 99 جهاد دانشگاهی کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6672
 19 خانه کارگر واحد کرمان

 17  کاربردي کهنوج-مرکز آموزش علمی  کهنوج کرمان - 45 - 30 فناوري اطالعات و ارتباطات 6673

  آباد  اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 طاتفناوري اطالعات و ارتبا 6674
 غرب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )ع(امام رضا 

 99  کاربردي روانسر-مرکز آموزش علمی  روانسر کرمانشاه 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6675

 بردي کار-مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6676
 99 جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6677
 99 سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 نوان رشتهع کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

کهگیلویه و  15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6678
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دهدشت بویراحمد

 99 دهدشت

کهگیلویه و  15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6679
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران احمدبویر

 66 1گچساران 

کهگیلویه و  15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6680
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 99 جهاد دانشگاهی یاسوج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6681
 99 نشگاهی گلستانجهاد دا

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6682
 19 خانه کارگر واحد گرگان

 99 1 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6683
 22 2 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  رگانگ گلستان 30 - 40 - فناوري اطالعات و ارتباطات 6684
 99 3 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6685
 99 1 کاربردي گنبد کاووس -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6686
 99 2 کاربردي گنبد کاووس -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 اتفناوري اطالعات و ارتباط 6687
 99 1 کاربردي تالش -مرکز آموزش علمی  طوالش گیالن 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6688

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  فومن گیالن 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6689
 99 منجهاد دانشگاهی فو

 99 1 کاربردي الشتر -مرکز آموزش علمی  الشتر لرستان - 30 - 40 فناوري اطالعات و ارتباطات 6690
 55  کاربردي دورود-مرکز آموزش علمی  دورود لرستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6691
 63 1ربردي کوهدشت  کا-مرکز آموزش علمی  کوهدشت لرستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6692
 99  کاربردي نورآباد-مرکز آموزش علمی  نورآباد لرستان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6693

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6694
 99  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

 23  کاربردي بابل-مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6695

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6696
 99 جهاد دانشگاهی بابل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6697
 55 ابل ب4فرهنگ و هنر واحد 

 39  کاربردي بهشهر-مرکز آموزش علمی  بهشهر مازندران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6698

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6699
 99 شرکت تعاونی تولیدي مهستان سبز شمال تنکابن

 99  کاربردي کارآموزان چالوس-مرکز آموزش علمی  چالوس مازندران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6700

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6701
 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

  کاربردي -وزش علمی مرکز آم کیاکال مازندران 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6702
 23 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6703
 99 جهاد دانشگاهی ساوه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  محالت مرکزي 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6704
 99 ور جهاد دانشگاهی نیم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 25 25 15 15 فناوري اطالعات و ارتباطات 6705
 24 شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6706
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

 99  کاربردي میناب-مرکز آموزش علمی  میناب هرمزگان 15 15 20 20 اطاتفناوري اطالعات و ارتب 6707
 99  کاربردي نهاوند-مرکز آموزش علمی  نهاوند همدان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6708

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6709
 10 واحد آموزشی همدان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 35 35 - - فناوري اطالعات و ارتباطات 6710
 99 جهاد کشاورزي یزد

 99  کاربردي جواد االئمه یزد-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6711

 دي  کاربر-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6712
 19 خانه کارگر واحد یزد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6713
 99 دفتر آموزش و پژوهش استانداري یزد

 73  کاربردي مخابرات یزد-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 فناوري اطالعات و ارتباطات 6714
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  609زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل ته  کدرش:)13(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

6715 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه یجان غربیآذربا 25 25 15 15
 21 شهرداري ارومیه

6716 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 55 35 - -
 21 هاي استان اصفهان شهرداري

6717 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 هرداريش

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20
 21 شهرداري کرج

6718 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

 تهران تهران 15 15 20 20
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 
 شهرداري تهران

21 

6719 
باطات فناوري اطالعات و ارت
اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سرایان خراسان جنوبی 25 25 15 15
 21 شهرداري سرایان

6720 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناباد خراسان رضوي - 30 - 40
 99 کاخکشهرداري 

6721 
ي اطالعات و ارتباطات فناور

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20
 21 شهرداري مشهد

6722 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 40 - 30 -
 21 ان شمالیشهرداري خراس

6723 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 25 25 15 15
 21 هاي استان زنجان  سازمان همیاري و شهرداري

6724 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیارجمند سمنان 15 15 20 20
 99 شهرداري بیارجمند

6725 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20
 21 شهرداري سمنان

6726 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ینقزو قزوین 45 - 30 -
 99 شهرداري قزوین

فناوري اطالعات و ارتباطات  *
اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20
 6727 شهرداري قم

 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
21 

6728 
ارتباطات فناوري اطالعات و 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20
 21 هاي استان کرمان سازمان همیاري شهرداري

6729 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20
 21 ستان گلستانشهرداري ا

6730 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بروجرد لرستان - 30 - 40
 69 شهرداري بروجرد

6731 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

 ردي  کارب-مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 15 15 20 20
 99 آباد شهرداري خرم

6732 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20
 99 آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

6733 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -ز آموزش علمی مرک ساوه مرکزي 15 15 20 20
 21 شهرداري ساوه

6734 
فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي در  گرایش خدمات رایانه
 شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20
 99 شهرداري یزد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6735
 17 ی تبریز جهاد دانشگاه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6736
 19 خانه کارگر واحد تبریز
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  609زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر ستانا
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  داش تیکمه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6737
 99 استاد شهریار تیکمه داش

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سراب آذربایجان شرقی 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6738
 99 اي سراب فنی و حرفه

 99  کاربردي شبستر-مرکز آموزش علمی  شبستر آذربایجان شرقی 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6739

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ملکان آذربایجان شرقی 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6740
 99 جهاد دانشگاهی ملکان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  میانه  شرقیآذربایجان 35 - 35 - افزار کامپیوتر نرم 6741
 99 اي میانه  فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6742
 99  جهاد دانشگاهی ارومیه

 99  کاربردي دهخدا تکاب-مرکز آموزش علمی  تکاب آذربایجان غربی 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6743
 99 2 کاربردي مهاباد -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6744
 99  کاربردي میاندوآب-مرکز آموزش علمی  میاندوآب آذربایجان غربی 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6745

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6746
 99 جهاد دانشگاهی اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6747
 19 خانه کارگر واحد اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6748
 99 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 30 20 20 15 افزار کامپیوتر نرم 6749
 19 آباد خانه کارگر واحد پارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6750
 99 جهاد دانشگاهی اصفهان

 99 ي زرین شهر کاربرد-مرکز آموزش علمی  شهر زرین اصفهان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6751
 99  کاربردي علویجه-مرکز آموزش علمی  علویجه اصفهان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6752

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6753
 19 خانه کارگر واحد کرج

 99 2دي ایالم  کاربر-مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6754

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6755
 99 جهاد دانشگاهی ایالم

 99  کاربردي ایوان-مرکز آموزش علمی  ایوان ایالم 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6756

 ردي  کارب-مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6757
 99  بوشهر1فرهنگ و هنر واحد 

 99  کاربردي دشتی-مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6758
 99  کاربردي دیلم-مرکز آموزش علمی  دیلم بوشهر 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6759

 ردي  کارب-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6760
 35 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

 99  کاربردي کنگان-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6761

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6762
 19 خانه کارگر واحد اسالمشهر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6763
 99 آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 20 20 15 افزار کامپیوتر نرم 6764
 19 خانه کارگر واحد تهران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 - - - افزار کامپیوتر نرم 6765
 42 ازمان عقیدتی سیاسی ارتش س

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم *
 6766 پردازي ایران شرکت داده

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

  کاربردي -وزش علمی مرکز آم تهران تهران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6767
 99 شرکت کارخانجات پارس الکتریک

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم *
 6768  شرکت گسترش انفورماتیک ایران

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

 47  کاربردي شهید مطهري-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 20 - - افزار کامپیوتر نرم 6769

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6770
 17  تهران10فرهنگ و هنر واحد 
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  609ی زیرگروه آموزش -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 - 20 - افزار کامپیوتر نرم 6771
 99  تهران20فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -رکز آموزش علمی م تهران تهران - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم 6772
 99  تهران34فرهنگ و هنر واحد 

 99  کاربردي نیکوکاري رعد-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 35 10 10 افزار کامپیوتر نرم 6773
 99 موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیک ایران تهران تهران 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6774
 39 موسسه آموزش عالی آزاد عصر دین و دانش تهران تهران - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم 6775
 99 موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون دانشسار تهران تهران 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6776

 موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6777
 99 مدیریت فناوري امیرکبیر

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد* 6778 موسسه آموزش عالی آزاد هادي تهران تهران - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم *
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهریار تهران 40 - 30 - افزار کامپیوتر نرم 6779
 99 3جهاد دانشگاهی تهران 

چهارمحال و  15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6780
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 تعاونی پیام شهرکرد

چهارمحال و  15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6781
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 جهاد دانشگاهی شهرکرد

چهارمحال و  15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6782
  کاربردي-ش علمی مرکز آموز فارسان بختیاري

 99  فارسان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6783
 99 جهاد دانشگاهی بیرجند

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جام تربت خراسان رضوي 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6784
 20 صنعت غذا تربت جام

 99  کاربردي شهرداري جغتاي-مرکز آموزش علمی  جغتاي خراسان رضوي 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6785
 99 1 کاربردي سبزوار -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم 6786

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشمر خراسان رضوي 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6787
 99 رجهاد دانشگاهی کاشم

 21  کاربردي شهرداري مشهد-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6788

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6789
 41  صنعت هوانوردي مشهد

 55 عالی آزاد خوارزمی خراسان رضويموسسه آموزش  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6790

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6791
 99 جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم 6792
 99 جهاد دانشگاهی اهواز

 99 1 کاربردي دزفول -مرکز آموزش علمی  دزفول خوزستان 15 15 20 20 ترافزار کامپیو نرم 6793
 99  کاربردي ابهر-مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 افزار کامپیوتر نرم 6794

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم 6795
 99 جهاد دانشگاهی زنجان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - رافزار کامپیوت نرم 6796
 99 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمسار سمنان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6797
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -علمی مرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان 20 20 15 15 افزار کامپیوتر نرم 6798
 19 خانه کارگر واحد زاهدان

 60 1 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6799

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم 6800
 99 جهاد دانشگاهی شیراز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6801
 99 سازمان مدیریت صنعتی شیراز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6802
 99  شیراز-شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران 

 99 بردي کازرون کار-مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6803
 20  کاربردي تاکستان-مرکز آموزش علمی  تاکستان قزوین 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6804

شهرك  قزوین 40 - 30 - افزار کامپیوتر نرم 6805
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 19 خانه کارگر واحد قزوین
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  609زیرگروه آموزشی  -صنعت اي تحصیلی گروه آموزشی ه و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

شهرك  قزوین 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6806
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 پارسشرکت لوازم خانگی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 35 35 - - افزار کامپیوتر نرم 6807
 99 جهاد کشاورزي قزوین

 موسسه آموزشی و پژوهشی  قزوین قزوین 40 - 35 - افزار کامپیوتر نرم 6808
 99 وزارت صنایع و معادن قزوین

 99  کاربردي بیجار-ی مرکز آموزش علم بیجار کردستان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6809
 60  کاربردي شهرداري دیواندره-مرکز آموزش علمی  دیواندره کردستان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6810

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6811
 99 جهاد دانشگاهی کردستان

 99 1 کاربردي سنندج -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6812
 17 شهر  کاربردي شهرداري امین-مرکز آموزش علمی  انار کرمان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6813
 99  کاربردي بم-مرکز آموزش علمی  بم کرمان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6814

  کاربردي - آموزش علمی مرکز زرند کرمان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6815
 99 جهاد دانشگاهی زرند

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد* 6816  کاربردي استانداري کرمان-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 70 - - - افزار کامپیوتر نرم *
99 

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6817

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6818
 99 جهاد دانشگاهی کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6819
 19 خانه کارگر واحد کرمان

 17  کاربردي کهنوج-مرکز آموزش علمی  کهنوج کرمان - 45 - 30 افزار کامپیوتر نرم 6820

 آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6821
 غرب 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 55  اسالم آباد غرب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6822
 99 جهاد دانشگاهی کرمانشاه

کهگیلویه و  15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6823
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 66 1گچساران 

کهگیلویه و  15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6824
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 99 جهاد دانشگاهی یاسوج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گانگر گلستان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6825
 19 خانه کارگر واحد گرگان

 22 2 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6826
 99 3 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6827
 99 2 کاربردي گنبد کاووس -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس لستانگ 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6828

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6829
 19 خانه کارگر واحد رشت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رودبار گیالن 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6830
 11 شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو

 99 1 کاربردي تالش -مرکز آموزش علمی  طوالش گیالن 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6831

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  فومن گیالن 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6832
 99  جهاد دانشگاهی فومن

 99  کاربردي فنی لوشان-مرکز آموزش علمی  لوشان گیالن 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6833
 99 1 کاربردي الیگودرز -مرکز آموزش علمی  الیگودرز لرستان - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم 6834
 99 2 کاربردي بروجرد -مرکز آموزش علمی  بروجرد لرستان - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم 6835
 63 1 کاربردي کوهدشت -مرکز آموزش علمی  کوهدشت لرستان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6836
 23  کاربردي بابل-مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6837

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6838
 99 جهاد دانشگاهی بابل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6839
 99  تعاونی تولیدي مهستان سبز شمال تنکابنشرکت

 99  کاربردي کارآموزان چالوس-مرکز آموزش علمی  چالوس مازندران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6840

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6841
 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه
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  609زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره مه ادا
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -ز آموزش علمی مرک شهر قائم مازندران 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6842
 19  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  محمودآباد مازندران - 30 - 40 افزار کامپیوتر نرم 6843
 71  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6844
 99 جهاد دانشگاهی ساوه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  محالت مرکزي 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6845
 99 ور جهاد دانشگاهی نیم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6846
 99 دفتر آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  لنگهبندر هرمزگان 30 - 40 - افزار کامپیوتر نرم 6847
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

 63  کاربردي پارسیان-مرکز آموزش علمی  پارسیان هرمزگان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6848
 99  کاربردي مالیر-مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6849

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 35 - - - افزار کامپیوتر نرم 6850
 32  زندان مرکزي همدان8بعثت 

 15  کاربردي بهزیستی استان یزد-مرکز آموزش علمی  تفت یزد 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6851
 99  کاربردي جواد االئمه یزد-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 افزار کامپیوتر نرم 6852

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 مپیوترافزار کا نرم 6853
 19 خانه کارگر واحد یزد

 
  610زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)14(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 معماري 6854
 17 جهاد دانشگاهی تبریز

 21  تبریز  کاربردي شهرداري-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 معماري 6855

  کاربردي - علمی مرکز آموزش داش تیکمه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 معماري 6856
 99 استاد شهریار تیکمه داش

 99  کاربردي شبستر-مرکز آموزش علمی  شبستر آذربایجان شرقی 15 15 20 20 معماري 6857
 99  کاربردي بوکان-مرکز آموزش علمی  بوکان آذربایجان غربی 15 15 20 20 معماري 6858
 99 2 کاربردي مهاباد -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 15 15 20 20 معماري 6859

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 35 - 35 معماري 6860
 99 هاي استان اردبیل سازمان همیاري شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 35 - 35 معماري 6861
 99  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد 

 99 1 کاربردي پارس آباد -آموزش علمی مرکز  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 معماري 6862
 99  کاربردي گرمی-مرکز آموزش علمی  گرمی اردبیل 15 15 20 20 معماري 6863
 21  کاربردي شهرداري کرج-مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 معماري 6864
 99 1 کاربردي ایالم -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 معماري 6865
 99  کاربردي دشتی-مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 15 15 20 20 معماري 6866
 76  کاربردي سوانح طبیعی-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 معماري 6867

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 معماري 6868
 17  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -وزش علمی مرکز آم تهران تهران 30 - 40 - معماري 6869
 99  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 - 35 - معماري 6870
 99  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - معماري *
 6871  تهران47فرهنگ و هنر واحد 

 .حل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته م*
99 

 39 موسسه آموزش عالی آزاد عصر دین و دانش تهران تهران - 30 - 40 معماري 6872

چهارمحال و  15 15 20 20 معماري 6873
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 تعاونی پیام شهرکرد
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  610زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  ن رشتهو عناویمحل  کدرشته :)14(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 99  کاربردي شهرداري بشرویه-مرکز آموزش علمی  بشرویه خراسان جنوبی 15 15 20 20 معماري 6874
 99  کاربردي فردوس-مرکز آموزش علمی  فردوس خراسان جنوبی 15 15 20 20 يمعمار 6875

  تربت خراسان رضوي 15 15 20 20 معماري 6876
 حیدریه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 1تربت حیدریه 

 99  کاربردي شهرداري جغتاي-مرکز آموزش علمی  جغتاي خراسان رضوي 15 15 20 20 معماري 6877
 99  کاربردي چناران-مرکز آموزش علمی  چناران خراسان رضوي 15 15 20 20 معماري 6878
 99 1 کاربردي سبزوار -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 15 15 20 20 معماري 6879
 20 2 کاربردي سبزوار -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 15 15 20 20 معماري 6880
 21  کاربردي شهرداري مشهد-کز آموزش علمی مر مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 معماري 6881

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - معماري 6882
 30 میراث خراسان رضوي

 99 2 کاربردي بجنورد -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 معماري 6883
 99  کاربردي شیروان-لمی مرکز آموزش ع شیروان خراسان شمالی 15 15 20 20 معماري 6884
 99 1 کاربردي دزفول -مرکز آموزش علمی  دزفول خوزستان 15 15 20 20 معماري 6885
 99  کاربردي ابهر-مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 معماري 6886
 21  کاربردي شهرداري سمنان-مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 معماري 6887
 99  کاربردي چابهار-مرکز آموزش علمی  چابهار سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 معماري 6888
 99 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 معماري 6889

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 - 40 - معماري 6890
 21 هاي شیراز شهرداري

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بادفیروزآ فارس - 30 - 40 معماري 6891
 99 فرمانداري فیروزآباد

 99  کاربردي شهرداري قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 35 - 40 - معماري 6892
 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین - 30 - 40 معماري 6893

 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می * 6894 بردي شهرداري قم کار-مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 معماري *
21 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 معماري *
 6895 صنایع دستی استان قم

 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
30 

 60  کاربردي شهرداري دیواندره-مرکز آموزش علمی  دیواندره ردستانک 15 15 20 20 معماري 6896
 60  کاربردي سقز-مرکز آموزش علمی  سقز کردستان 15 15 20 20 معماري 6897

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 معماري 6898
 99 جهاد دانشگاهی کردستان

 99 1 کاربردي سنندج -موزش علمی مرکز آ سنندج کردستان 15 15 20 20 معماري 6899
 99 1 کاربردي قروه -مرکز آموزش علمی  قروه کردستان 15 15 20 20 معماري 6900
 17 شهر  کاربردي شهرداري امین-مرکز آموزش علمی  انار کرمان 15 15 20 20 معماري 6901

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 معماري 6902
 99 انجهاد دانشگاهی کرم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان - 30 - 40 معماري 6903
 99 حوزه هنري واحد کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 معماري 6904
 21 هاي استان کرمان سازمان همیاري شهرداري

 آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 معماري 6905
 غرب 

 بردي  کار-مرکز آموزش علمی 
 99 )ع(امام رضا 

 99  کاربردي روانسر-مرکز آموزش علمی  روانسر کرمانشاه 15 15 20 20 معماري 6906

کهگیلویه و  15 15 20 20 معماري 6907
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 17 2گچساران 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 معماري 6908
 19 واحد گرگانخانه کارگر 

 22 2 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 معماري 6909
 99 1 کاربردي گنبد کاووس -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 معماري 6910

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 معماري 6911
 99 جهاد دانشگاهی رشت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - معماري 6912
 21 هاي استان گیالن سازمان همیاري شهرداري
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  610زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)14(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رودسر گیالن 15 15 20 20 معماري 6913
 جهاد دانشگاهی رودسر

99 

 99 1 کاربردي تالش -مرکز آموزش علمی  طوالش گیالن 30 - 40 - معماري 6914
 99 1ز  کاربردي الیگودر-مرکز آموزش علمی  الیگودرز لرستان 15 15 20 20 معماري 6915
 69  کاربردي شهرداري بروجرد-مرکز آموزش علمی  بروجرد لرستان 15 15 20 20 معماري 6916
 99  کاربردي نورآباد-مرکز آموزش علمی  نورآباد لرستان 15 15 20 20 معماري 6917

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 معماري 6918
 آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

99 

 تنکابن مازندران 15 15 20 20 اريمعم 6919
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شرکت تعاونی تولیدي مهستان سبز شمال تنکابن
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 30 - 40 - معماري 6920
 جامعه اسالمی کارگران استان مازندران

20 

 99  کاربردي گلدشت کالردشت- مرکز آموزش علمی کالردشت مازندران 15 15 20 20 معماري 6921

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  نوشهر مازندران 15 15 20 20 معماري 6922
  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

99 

 21  کاربردي شهرداري ساوه-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 معماري 6923

 محالت مرکزي 15 15 20 20 معماري 6924
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 ور جهاد دانشگاهی نیم
99 

 بندرلنگه هرمزگان 15 15 20 20 معماري 6925
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 
99 

 99  کاربردي کیش-مرکز آموزش علمی  کیش هرمزگان 15 15 20 20 معماري 6926
 99  کاربردي مالیر-مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 معماري 6927
 30  کاربردي میراث هگمتانه-مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 ماريمع 6928
 99  کاربردي ابرکوه-مرکز آموزش علمی  ابرکوه یزد 15 15 20 20 معماري 6929
 

  611زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)15(جدول شماره 
 ت و جنسیت پذیرشظرفی

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 اردبیل اردبیل 30 - 40 - تولید مبلمان 6930
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 اي اردبیل  فنی و حرفه

99 

 خلخال اردبیل 30 - 40 - تولید مبلمان 6931
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 خالاي خل فنی و حرفه
99 

 ایالم ایالم 30 - 40 - تولید مبلمان 6932
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي ایالم فنی و حرفه

99 

 تهران تهران 30 - 40 - تولید مبلمان 6933
 کاربردي انجمن صنفی -مرکز آموزش علمی 

 کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل
99 

 بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 - تولید مبلمان 6934
  کاربردي -رکز آموزش علمی م

 اي بیرجند فنی و حرفه
99 

 شیروان خراسان شمالی 30 - 40 - تولید مبلمان 6935
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 اي شیروان فنی و حرفه
99 

 شاهرود سمنان 30 - 40 - تولید مبلمان 6936
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 اي شاهرود فنی و حرفه
99 

 سنندج کردستان 30 - 40 - تولید مبلمان 6937
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 اي سنندج فنی و حرفه
99 

 کرمانشاه کرمانشاه 30 - 40 - تولید مبلمان 6938
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  کرمانشاه1اي شماره  فنی و حرفه
99 

 اراك مرکزي 30 - 40 - تولید مبلمان 6939
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  و تخصصیاي درجه یک فنی و حرفه
99 
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  612زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)16(جدول شماره  
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

طال و جواهرسازي گرایش  *
 کاربردي اتحادیه فروشندگان -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 گري ریخته

 6940 طال، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران
 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

37 

طال و جواهرسازي گرایش  *
اربردي اتحادیه فروشندگان  ک-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 زنجیرسازي

 6941 طال، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران
 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

37 

طال و جواهرسازي گرایش  *
 کاربردي اتحادیه فروشندگان -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 ساخت زیورآالت با دست

 6942 ال، جواهر، نقره، سکه و صراف تهرانط
 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

37 

 
  613زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)17(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - تولید کفش 6943
 99 اي اردبیل فنی و حرفه

 99  کاربردي چرم تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 تولید کفش 6944
 99  کاربردي چرم تهران-مرکز آموزش علمی  رانته تهران 30 - 40 - صنایع چرم و پوست 6945

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 نساجی گرایش ریسندگی 6946
 99 اي اصفهان فنی و حرفه

 
  614زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)18(جدول شماره 

 فیت و جنسیت پذیرشظر
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 تکنولوژي آرد سازي 6947
 14  غله8بازرگانی منطقه 

 99  کاربردي صنایع غذایی مراغه-لمی مرکز آموزش ع مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 تکنولوژي آرد سازي 6948

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 تکنولوژي آرد سازي 6949
 23 ماکارون شرکت صنعتی زر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 تکنولوژي آرد سازي 6950
 99 )عج(صنایع غالت قائم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره نجانز 15 15 20 20 تکنولوژي آرد سازي 6951
 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

 تکنولوژي صنایع  6952
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 کمپوت و کنسرو سازي

 99 شرکت تولیدي دشت مرغاب یک و یک

 تکنولوژي صنایع  6953
شهرك  قزوین 15 15 20 20 کمپوت و کنسرو سازي

 برزصنعتی ال
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 20 شرکت صنعتی مهرام

 شیمی آزمایشگاهی  6954
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 25 25 15 15 گرایش صنعتی

 99 شرکت پتروپیرامون

 شیمی آزمایشگاهی  6955
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 25 25 15 15 گرایش صنعتی

 13 رد و تحقیقات صنعتی البرزسازمان استاندا

 شیمی آزمایشگاهی  6956
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 25 25 15 15 گرایش صنعتی

 22 گروه کارخانجات چینی مقصود

 شیمی آزمایشگاهی  6957
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 25 25 15 15 گرایش صنعتی

 22 شرکت سمبل شیمی

 شگاهی شیمی آزمای 6958
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 25 25 15 15 گرایش آرایشی بهداشتی

 22 شرکت سمبل شیمی

 99  کاربردي شرکت سحرسبز-مرکز آموزش علمی  اهر آذربایجان شرقی 25 25 15 15 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6959

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6960
 14  غله8بازرگانی منطقه 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6961
 99 گروه صنایع غذایی شیرین عسل

 99  کاربردي صنایع غذایی مراغه-مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6962

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 25 25 15 15 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6963
 13 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز
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  614زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)18(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته تهکدرش شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 25 25 15 15 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6964
 99 شرکت تولیدي قند کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6965
 23 ماکارون شرکت صنعتی زر

شیروان و  ایالم 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6966
 چرداول

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 کوالك غرب

 کاربردي شرکت تعاونی -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6967
 20 هاي روغنی ایران ات فراوري روغن و دانهکارخانج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6968
 99 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6969
 99 )عج(صنایع غالت قائم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6970
 52 گروه صنعتی گلرنگ

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قوچان خراسان رضوي 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6971
 99 شرکت یکدانه شرق

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مشهد ان رضويخراس 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6972
 52  بررسی، تحقیق و آموزش صنایع قند ایران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6973
 52 هاي صنعتی خراسان رضوي شرکت شهرك

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهدم خراسان رضوي 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6974
 20 گروه کارخانجات پارت الستیک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6975
 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6976
 22 مینو شرقشرکت صنایع غذایی 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6977
 99  شرکت تولیدي دشت مرغاب یک و یک

شهرك  قزوین 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6978
 صنعتی البرز

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 20 هرام شرکت صنعتی م

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6979
 99 جهاد دانشگاهی گلستان

 55 دارو  کاربردي سبحان-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6980

 مرکز آموزش علوم و صنایع  ترش گیالن 15 15 20 20 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6981
 99 خان رشت شیالتی میرزا کوچک

 99 1 کاربردي الشتر -مرکز آموزش علمی  الشتر لرستان - 30 - 40 شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی 6982

   تولید و-صنایع غذایی  6983
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فرآوري خشکبار

 14  غله8طقه بازرگانی من

   تولید و -صنایع غذایی  6984
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قوچان خراسان رضوي 15 15 20 20 فرآوري خشکبار

 99 شرکت یکدانه شرق

   تولید و-صنایع غذایی  6985
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 فرآوري خشکبار

 20 گروه کارخانجات پارت الستیک

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20  نان  تولید-صنایع غذایی  6986
 14  غله8 بازرگانی منطقه 

 99  کاربردي صنایع غذایی مراغه-مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20  نان  تولید-صنایع غذایی  6987

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان صفهانا 15 15 20 20  نان  تولید-صنایع غذایی  6988
 99 شرکت گز سکه عتیق

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20  نان  تولید-صنایع غذایی  6989
 23 ماکارون شرکت صنعتی زر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20  نان  تولید-صنایع غذایی  6990
 99 )جع(صنایع غالت قائم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20  نان  تولید-صنایع غذایی  6991
 22 مینو شرقشرکت صنایع غذایی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20  نان  تولید-صنایع غذایی  6992
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي فارس 

شهرك  قزوین 15 15 20 20 ان ن  تولید-صنایع غذایی  6993
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 20 شرکت صنعتی مهرام

 کاربردي شرکت تعاونی -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20  روغن خوراکی-صنایع غذایی  6994
 20 هاي روغنی ایران کارخانجات فراوري روغن و دانه

شهرك  قزوین 15 15 20 20  روغن خوراکی-صنایع غذایی  6995
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 20 شرکت صنعتی مهرام
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  614زیرگروه آموزشی  -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)18(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته غلشا آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 25 25 15 15 صنایع قند 6996
 99 شرکت تولیدي قند کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جوین خراسان رضوي 40 - 35 - صنایع قند 6997
 25 کشت و صنعت جوینشرکت 

  کاربردي -می مرکز آموزش عل مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 صنایع قند 6998
 52 بررسی، تحقیق و آموزش صنایع قند ایران

 99  کاربردي شرکت سحرسبز-مرکز آموزش علمی  اهر آذربایجان شرقی 25 25 15 15 صنعت شیرینی سازي 6999

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 صنعت شیرینی سازي 7000
 99 گروه صنایع غذایی شیرین عسل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 صنعت شیرینی سازي 7001
 99  شرکت گز سکه عتیق

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 صنعت شیرینی سازي 7002
 99 )عج(صنایع غالت قائم

شهرك  قزوین 15 15 20 20 صنعت شیرینی سازي 7003
 صنعتی البرز

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی 
 20 شرکت صنعتی مهرام

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20  گزسازي-صنعت شیرینی سازي  7004
 99 شرکت گز سکه عتیق

 
  701زیرگروه آموزشی  -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)19(جدول شماره 

  پذیرشظرفیت و جنسیت
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 30 - 40 - انتقال آب 7100
 99 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 75 - - - انتقال آب 7101
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - انتقال آب 7102
 99 جهاد کشاورزي کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - انتقال آب 7103
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 30 - 40 - انتقال آب 7104
 99 )شاهرود(سمنان جهاد کشاورزي 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمسار سمنان 30 - 40 - انتقال آب 7105
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

 99  کاربردي جهاد کشاورزي قم-مرکز آموزش علمی  قم قم 50 - - - انتقال آب 7106

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کردکوي گلستان 40 - 20 - انتقال آب ■
 7107 )کردکوي(ورزي گلستان جهاد کشا

 .باشد  میگرگانمحل اجراي دوره در شهرستان  ■
99 

جنگلداري جامع  ■
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کردکوي گلستان 40 - 20 - )آگروفارستري(

 7108 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 
 .باشد  میگرگانمحل اجراي دوره در شهرستان  ■

99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 زهکشی و بهسازي خاك 7109
 99 جهاد کشاورزي کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 30 - 40 - زهکشی و بهسازي خاك 7110
 99 جهاد کشاورزي سمنان

 علی آباد فارس 15 15 20 20 زهکشی و بهسازي خاك 7111
 کمین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )لی آبادع(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خوسف خراسان جنوبی 30 - 40 - مرتع 7112
 99 جهاد کشاورزي بیرجند

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 30 - 40 - مرتع 7113
 99 جهاد کشاورزي سمنان

 
  702روه آموزشی زیرگ -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)20(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی  رشت گیالن 15 15 20 20 بهداشت آبزیان 7114
 99 خان رشت میرزا کوچک



 121

 702زیرگروه آموزشی  -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  وین رشتهو عنامحل  کدرشته :)20(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 تکثیر و پرورش آبزیان 7115
   کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 40 35 - -  گرایش آب شیرین

 99 جهاد کشاورزي اصفهان

 تکثیر و پرورش آبزیان  7116
 مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی رشت گیالن 15 15 20 20 گرایش آب شیرین

 99 خان رشت  میرزا کوچک

 تکثیر و پرورش آبزیان 7117
 یتعاون شرکت يکاربرد - یعلم آموزش مرکز تنگستان بوشهر 20 20 15 15 میگو گرایش 

 99 تنگستان پاسارگاد يکشاورز
 تکثیر و پرورش آبزیان  ■

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کردکوي گلستان 40 - 20 - گرایش میگو
 7118 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

 .باشد  میکردکويمحل اجراي دوره در شهرستان  ■
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی 7119
 99 اي شماره یک تبریز فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی 7120
 99 جهاد کشاورزي کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی 7121
 99 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

 99 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می * 7122  کاربردي جهاد کشاورزي قم-مرکز آموزش علمی  قم قم 30 20 - - تکثیر و پرورش آبزیان زینتی *

 مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی  رشت گیالن 15 15 20 20 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی 7123
 99 رشتخان  میرزا کوچک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 30 - 40 - برداري صید و بهره 7124
 99 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

 مرکز آموزش علوم و صنایع  رشت گیالن 30 - 40 - برداري صید و بهره 7125
 99 خان رشت شیالتی میرزا کوچک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهربو بوشهر 15 15 20 20 مراقبت از ذخایر و منابع آبزیان 7126
 99 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

 مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی رشت گیالن 15 15 20 20 مراقبت از ذخایر و منابع آبزیان 7127
 99 خان رشت  میرزا کوچک

 
 703ه آموزشی زیرگرو -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)21(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 50 25 - - بهداشت محصوالت دامی 7128
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  غاندام سمنان 30 - 40 - بهداشتیار دامپزشکی 7129
 99 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 بهداشتیار دامپزشکی 7130
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي فارس 

 22  کاربردي شرکت سیمرغ-مرکز آموزش علمی  آبیک قزوین 30 - 40 - بهداشتیار دامپزشکی 7131

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کردکوي گلستان 40 - 20 - ر دامپزشکیبهداشتیا ■
 7132 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

 .باشد  میگرگانمحل اجراي دوره در شهرستان  ■
99 

 مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی  رشت گیالن 15 15 20 20 بهداشتیار دامپزشکی 7133
 99 خان رشت میرزا کوچک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 50 25 - - پرورش طیور 7134
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 پرورش طیور 7135
 99 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - پرورش طیور 7136
 99 )دامغان( جهاد کشاورزي سمنان 

 علی آباد فارس 15 15 20 20 پرورش طیور 7137
 کمین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

 22  کاربردي شرکت سیمرغ-مرکز آموزش علمی  آبیک قزوین 30 - 40 - پرورش طیور 7138

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کردکوي گلستان 40 - 20 - پرورش طیور ■
 7139 )کردکوي(زي گلستان جهاد کشاور

 .باشد  میگرگانمحل اجراي دوره در شهرستان  ■
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 پرورش طیور 7140
 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سرا صومعه گیالن 15 15 20 20 پرورش طیور 7141
 99 )سرا صومعه(جهاد کشاورزي رشت 



 122

 703زیرگروه آموزشی  -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)21(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -ز آموزش علمی مرک تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - پرورش گاو 7142
 99 گروه صنایع غذایی شیرین عسل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 پرورش گاو 7143
 99 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 75 - - - پرورش گاو 7144
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ورامین تهران 25 25 15 15 پرورش گاو 7145
 20 شرکت صنایع شیر تهران شهداد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - پرورش گاو 7146
 99 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

 علی آباد فارس 15 15 20 20 پرورش گاو 7147
 کمین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کردکوي گلستان 40 - 20 - پرورش گاو ■
 7148 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

 .باشد  میگرگانمحل اجراي دوره در شهرستان  ■
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سرا صومعه گیالن 15 15 20 20 پرورش گاو 7149
 99 )سرا صومعه(جهاد کشاورزي رشت 

 علی آباد فارس 15 15 20 20 پرورش گوسفند و بز 7150
 کمین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کردکوي گلستان 40 - 20 - پرورش گوسفند و بز ■
 7151 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

 .شدبا  میگرگانمحل اجراي دوره در شهرستان  ■
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 7152
 99 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ورامین تهران 25 25 15 15 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 7153
 20  شرکت صنایع شیر تهران شهداد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناباد خراسان رضوي - 30 - 40 هاي لبنی فرآوردهتکنولوژي شیر و  7154
 99 شهرداري کاخک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس - 30 - 40 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 7155
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان - 30 - 40 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 7156
 99 جهاد کشاورزي همدان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 7157
 99 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 7158
 99 )ازشیر(جهاد کشاورزي فارس 

 
 704زیرگروه آموزشی  -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)22(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - تکنولوژي تولید و فرآوري پسته 7159
 99 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 40 35 - - تکنولوژي تولیدات زراعی 7160
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 15 15 20 20 تکنولوژي تولیدات زراعی 7161
 )شاهرود(منان جهاد کشاورزي س

99 

علی  فارس 15 15 20 20 تکنولوژي تولیدات زراعی 7162
 آبادکمین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 تکنولوژي تولیدات زراعی 7163
 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7164
 99 جهاد کشاورزي اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7165
 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 35 40 - - پزشکی تکنولوژي گیاه 7166
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7167
 99 جهاد کشاورزي کرج

چهارمحال و  15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7168
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري
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 704زیرگروه آموزشی  -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)22(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي- مرکز آموزش علمی خوسف خراسان جنوبی 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7169
 99  جهاد کشاورزي بیرجند

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7170
 99 )مشهد( جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7171
 99  جهاد کشاورزي سمنان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 15 15 20 20 پزشکی اهتکنولوژي گی 7172
 99 )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمسار سمنان 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7173
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

علی  فارس 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7174
 آبادکمین

  کاربردي-وزش علمی مرکز آم
 99 )علی آباد( جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7175
 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 پزشکی تکنولوژي گیاه 7176
 11 تنکابن شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سرا صومعه گیالن 15 15 20 20 تولید غالت گرایش برنج 7177
 99 )سرا صومعه(جهاد کشاورزي رشت 

 32 3 کاربردي بعثت -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 25 - - - هاي خوراکی تولید قارچ 7178

  کاربردي -ز آموزش علمی مرک مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 هاي خوراکی تولید قارچ 7179
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 هاي خوراکی تولید قارچ 7180
 99 جهاد کشاورزي سمنان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 15 15 20 20 هاي خوراکی تولید قارچ 7181
 99 )ودشاهر(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سرا صومعه گیالن 15 15 20 20 هاي خوراکی تولید قارچ 7182
 99 )سرا صومعه(جهاد کشاورزي رشت 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان - 30 - 40 هاي خوراکی تولید قارچ 7183
 99 جهاد کشاورزي همدان

  کاربردي -موزش علمی مرکز آ جهرم فارس 15 15 20 20 تولید مرکبات 7184
 99 )جهرم(جهاد کشاورزي فارس 

 برداري  تولید و بهره 7185
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ملکان آذربایجان شرقی 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد دانشگاهی ملکان

 برداري  تولید و بهره 7186
  کاربردي-ش علمی مرکز آموز اردستان اصفهان 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99  شهرداري مهاباد

 برداري  تولید و بهره 7187
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 40 40 - - گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي اصفهان

 برداري  تولید و بهره 7188
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 )کاشان(شاورزي اصفهان جهاد ک

 برداري  تولید و بهره 7189
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي کرج

 برداري  تولید و بهره 7190
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد دانشگاهی ایالم

 برداري  تولید و بهره 7191
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

 برداري  تولید و بهره 7192
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تنگستان بوشهر 25 25 15 15 گیاهان دارویی و معطر

 99  تنگستان پاسارگادکشت و صنعتشرکت تعاونی 

 برداري  تولید و بهره 7193
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خوسف خراسان جنوبی 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي بیرجند

 برداري  تولید و بهره 7194
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 )مشهد(رضوي  جهاد کشاورزي خراسان 

 برداري  تولید و بهره 7195
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي سمنان

 برداري  تولید و بهره 7196
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

 برداري  تولید و بهره 7197
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 )شیراز( جهاد کشاورزي فارس 

 برداري  تولید و بهره 7198
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوار فارس 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 99 علوم پزشکی کوار

 اري برد تولید و بهره 7199
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کالیه معلم قزوین 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 63 الموت
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 704زیرگروه آموزشی  -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)22(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 شتغالا

 برداري  تولید و بهره *
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم - 20 - - گیاهان دارویی و معطر

 7200 جهاد کشاورزي قم
 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

99 

 برداري  تولید و بهره 7201
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 ن دارویی و معطرگیاها

 99 )رشت( جهاد کشاورزي گیالن 

 برداري  تولید و بهره 7202
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 گیاهان دارویی و معطر

 21  شهرداري ساوه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آبمیاندو آذربایجان غربی 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7203
 99 اي میاندوآب  فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 40 35 - - گل و گیاهان زینتی 7204
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7205
 99 )کاشان(جهاد کشاورزي اصفهان 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20  و گیاهان زینتیگل 7206
 99  جهاد کشاورزي کرج

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7207
 99 اي ایالم  فنی و حرفه

 21 ري شبانکاره کاربردي شهردا-مرکز آموزش علمی  تنگستان بوشهر 25 25 15 15 گل و گیاهان زینتی 7208

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناباد خراسان رضوي - 30 - 40 گل و گیاهان زینتی 7209
 99 شهرداري کاخک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7210
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیروان  شمالیخراسان 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7211
 99 اي شیروان  فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 30 - 40 - گل و گیاهان زینتی 7212
 99 اي زنجان  فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7213
 99  جهاد کشاورزي سمنان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 15 15 20 20  گیاهان زینتیگل و 7214
 99 )شاهرود( جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7215
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي فارس 

 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می * 7216 ردي جهاد کشاورزي قم کارب-مرکز آموزش علمی  قم قم 30 20 - - گل و گیاهان زینتی *
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7217
 21 هاي استان کرمان سازمان همیاري شهرداري

  کاربردي -آموزش علمی مرکز  کردکوي گلستان 35 20 15 15 گل و گیاهان زینتی ■
 7218 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

 .باشد  میکردکويمحل اجراي دوره در شهرستان  ■
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7219
 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  کاربردي - علمی مرکز آموزش سرا صومعه گیالن 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7220
 99 )سرا صومعه(جهاد کشاورزي رشت 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دوره لرستان 25 25 15 15 گل و گیاهان زینتی 7221
 17 دوره سرابشهرداري 

 99  کاربردي شهرداري یزد-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی 7222

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج رزالب 15 15 20 20 هاي سردسیري میوه 7223
 99 جهاد کشاورزي کرج

 
 705زیرگروه آموزشی  -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)23(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

تکنولوژي کاربرد و نگهداري  7224
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  جوین خراسان رضوي 40 - 35 - هاي زراعی و باغی ماشین

 25 جوینکشت و صنعت  شرکت 

تکنولوژي کاربرد و نگهداري  7225
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - هاي زراعی و باغی ماشین

 99 )مشهد(ضوي جهاد کشاورزي خراسان ر

تکنولوژي کاربرد و نگهداري  7226
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مرودشت فارس 30 - 40 - هاي زراعی و باغی ماشین

 99 )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 
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 705زیرگروه آموزشی  -کشاورزي هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)23(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 ان رشتهعنو کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

تکنولوژي کاربرد و نگهداري  7227
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بردسیر کرمان 35 - 35 - هاي زراعی و باغی ماشین

 99 اي بردسیر  فنی و حرفه

تکنولوژي کاربرد و نگهداري  7228
کهگیلویه و  30 - 40 - هاي زراعی و باغی ماشین

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  دهدشت بویراحمد
 99 اي برادران دهدشت  فنی و حرفه

تکنولوژي کاربرد و نگهداري  7229
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - هاي زراعی و باغی ماشین

 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

7230 
 نگهداري تکنولوژي کاربرد و

هاي فرآوري خوراك دام،  ماشین
 طیور و آبزیان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20
 99  جهاد کشاورزي اردبیل

7231 
تکنولوژي کاربرد و نگهداري 

هاي فرآوري خوراك دام،  ماشین
 طیور و آبزیان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آبیک قزوین 30 - 40 -
 22 شرکت سیمرغ

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  میاندوآب آذربایجان غربی 30 - 40 - هاي کشاورزي مکانیسین ماشین 7232
 99 اي میاندوآب فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - هاي کشاورزي مکانیسین ماشین 7233
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 30 - 40 - ي کشاورزيها مکانیسین ماشین 7234
 99 اي زنجان  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 30 - 40 - هاي کشاورزي مکانیسین ماشین 7235
 99 هاي پیشرفته کرمانشاه اي مهارت فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 30 - 40 - هاي کشاورزي مکانیسین ماشین 7236
 99 اي گنبدکاووس  فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - مکانیزاسیون کشاورزي 7237
 99  جهاد کشاورزي اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 30 - 40 - مکانیزاسیون کشاورزي 7238
 99 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 75 - - - مکانیزاسیون کشاورزي 7239
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - مکانیزاسیون کشاورزي 7240
 99 جهاد کشاورزي کرج

  کاربردي -می مرکز آموزش عل مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - مکانیزاسیون کشاورزي 7241
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 30 - 40 - مکانیزاسیون کشاورزي 7242
 99 اي زنجان  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 30 - 40 - مکانیزاسیون کشاورزي 7243
 99 )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمسار سمنان 30 - 40 - یون کشاورزيمکانیزاس 7244
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مرودشت فارس 30 - 40 - مکانیزاسیون کشاورزي 7245
 99 )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي-لمی مرکز آموزش ع کرمانشاه کرمانشاه 30 - 40 - مکانیزاسیون کشاورزي 7246
 99 هاي پیشرفته کرمانشاه اي مهارت  فنی و حرفه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - مکانیزاسیون کشاورزي 7247
 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

 
 801آموزشی زیرگروه  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)24(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8001
 15  بهزیستی استان آذربایجان شرقی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ارومیه ربایجان غربیآذ 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8002
 15 بهزیستی استان آذربایجان غربی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - اصالح و تربیت 8003
 28  انصارالمهدي اصفهان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8004
 15 بهزیستی استان ایالم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  برازجان بوشهر 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8005
 15 بهزیستی برازجان استان بوشهر
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چهارمحال و  20 20 25 25 اصالح و تربیت 8006
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 15  بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري

 ردي  کارب-مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8007
 15 بهزیستی استان خراسان جنوبی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گناباد خراسان رضوي 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8008
 15  بهزیستی گناباد استان خراسان رضوي

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8009
 15  بهزیستی استان زنجان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8010
 15  بهزیستی استان فارس

کهگیلویه و  - 30 - 40 اصالح و تربیت 8011
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 15 بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد علی گلستان 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8012
 15 آباد کتول استان گلستان زیستی علیبه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8013
 15  سازمان بهزیستی استان گیالن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8014
 15 بهزیستی استان همدان

 15  کاربردي بهزیستی استان یزد-مرکز آموزش علمی  تفت یزد 15 15 20 20 اصالح و تربیت 8015

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 امور تعاون 8016
 11 شرقی  اداره کل تعاون استان آذربایجان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 35 20 15 15 امور تعاون 8017
 99 )ارومیه( غربی جهاد کشاورزي آذربایجان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 امور تعاون 8018
 99 اداره کل تعاون استان اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 40 35 - - امور تعاون 8019
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

 اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 امور تعاون 8020
 99 جهاد کشاورزي کرج

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تنگستان بوشهر 25 25 15 15 امور تعاون 8021
 99  پاسارگاد تنگستانکشت و صنعت شرکت تعاونی 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 امور تعاون 8022
 99  شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

 کاربردي شرکت تعاونی -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 امور تعاون 8023
 20 هاي روغنی ایران کارخانجات فراوري روغن و دانه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 امور تعاون 8024
 15 بهزیستی استان خراسان جنوبی

  کاربردي - آموزش علمی مرکز خوسف خراسان جنوبی 15 15 20 20 امور تعاون 8025
 99 جهاد کشاورزي بیرجند

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 15 15 20 20 امور تعاون 8026
 99 )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهرم فارس 15 15 20 20 امور تعاون 8027
 99 )جهرم(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 امور تعاون 8028
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مرودشت فارس 15 15 20 20 امور تعاون 8029
 99 )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 

 .بایست بومی استان مربوط باشند  این کدرشته محل میداوطلبان خواهر * 8030  کاربردي جهاد کشاورزي قم-مرکز آموزش علمی  قم قم 20 20 - - امور تعاون *
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد علی گلستان 15 15 20 20 امور تعاون 8031
 15 آباد کتول استان گلستان بهزیستی علی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کردکوي گلستان 35 25 10 - امور تعاون ■
 8032 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

 .باشد  میگرگانمحل اجراي دوره در شهرستان  ■
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رودبار گیالن 15 15 20 20 امور تعاون 8033
 11 شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 امور تعاون 8034
 11  شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 50 - - - ور حج و زیارتام •
 8035 شرقی حج و زیارت استان آذربایجان

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
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کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 50 - - - امور حج و زیارت •
 8036 حج و زیارت استان اصفهان

 .ن کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان ایاز پذیرفته •
18 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 50 - - - امور حج و زیارت •
 8037 حج و زیارت استان بوشهر

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 75 - - - امور حج و زیارت •
 8038 حج و زیارت استان تهران

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 50 - - - امور حج و زیارت •
 8039 جنوبی حج و زیارت استان خراسان

 .اهد آمدشدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواز پذیرفته •
18 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 40 - - - امور حج و زیارت •
 8040 حج و زیارت استان خراسان رضوي

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 50 - - - امور حج و زیارت •
 8041  استان خوزستانحج و زیارت

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 50 - - - امور حج و زیارت •
 8042 حج و زیارت استان فارس

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 50 - - - امور حج و زیارت •
 8043 حج و زیارت استان قم

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 50 - - - امور حج و زیارت •
 8044 حج و زیارت استان کرمان

 .احبه به عمل خواهد آمدشدگان این کدرشته محل مصاز پذیرفته •
18 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 50 - - - امور حج و زیارت •
 8045  حج و زیارت استان لرستان

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 35 - 35 - امور حج و زیارت •
 8046 حج و زیارت استان مازندران 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 50 - - - امور حج و زیارت •
 8047  حج و زیارت استان یزد

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  همدان همدان 40 - - - امور زائرین •
 8048  حج و زیارت استان همدان

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
18 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 امور نمایشگاهی 8049
 21  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 یغات و بازاریابیتبل 8050
 20 غربی  بازرگانی استان آذربایجان

 99  کاربردي خبر اردبیل-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 تبلیغات و بازاریابی 8051

  کاربردي-ش علمی مرکز آموز اصفهان اصفهان 15 15 20 20 تبلیغات و بازاریابی 8052
 99  شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 تبلیغات و بازاریابی 8053
 99  بوشهر1 فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي انجمن صنفی -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 - 20 - تبلیغات و بازاریابی 8054
 99 روشندگان مبلکارفرمایی تولیدکنندگان و ف

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 تبلیغات و بازاریابی 8055
 99 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 تبلیغات و بازاریابی 8056
 99  تهران18 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تبلیغات و بازاریابی 8057
 99  تهران20 فرهنگ و هنر واحد 
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 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 تبلیغات و بازاریابی *
 8058  تهران23فرهنگ و هنر واحد 

 .اختصاص داردهاي البرز و تهران  ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان *
99 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تبلیغات و بازاریابی 8059
 99  تهران31فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 تبلیغات و بازاریابی 8060
 99  تهران34فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تبلیغات و بازاریابی 8061
 99  تهران41د فرهنگ و هنر واح

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تبلیغات و بازاریابی 8062
 99  تهران43 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 تبلیغات و بازاریابی 8063
 99  تهران44فرهنگ و هنر واحد 

 و چهارمحال 15 15 20 20 تبلیغات و بازاریابی 8064
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 تعاونی پیام شهرکرد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان - 30 - 40 تبلیغات و بازاریابی 8065
 99 جهاد دانشگاهی زنجان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 35 - 35 - تبلیغات و بازاریابی 8066
 31  زاهدان1 واحد  فرهنگ و هنر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 تبلیغات و بازاریابی 8067
 99 سازمان بازرگانی استان کردستان

 99 3 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 تبلیغات و بازاریابی 8068

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  دبروجر لرستان 25 25 15 15 تبلیغات و بازاریابی 8069
 99 پوش بروجرد  شرکت زاگرس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کوهدشت لرستان 30 - 40 - تبلیغات و بازاریابی 8070
 99  لرستان1 فرهنگ و هنر واحد 

 47  کاربردي شهید مطهري-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 20 - - تربیت مبلغ قرآن کریم 8071

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 قرآن کریمتربیت مبلغ  •
 8072 هاي قرآنی کشور هماهنگی توسعه و فعالیت

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
31 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان - 30 - 40 تربیت مبلغ قرآن کریم 8073
 99 حوزه هنري واحد کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 30 - 40 - تربیت مبلغ قرآن کریم 8074
 99  اراك1فرهنگ و هنر واحد 

 تربیت مربی خانه  8075
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی - 30 - 40 کودکان و نوجوانان

 15  بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 تربیت مربی خانه  8076
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40  نوجوانانکودکان و

 99 شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

 تربیت مربی خانه  8077
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 25 - 15 کودکان و نوجوانان

 21 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران

 تربیت مربی خانه  8078
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناباد خراسان رضوي - 30 - 40 ن و نوجوانانکودکا

 15 بهزیستی گناباد استان خراسان رضوي

 تربیت مربی خانه  8079
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس - 30 - 40 کودکان و نوجوانان

 15  بهزیستی استان فارس

 تربیت مربی خانه  8080
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آباد علی گلستان - 30 - 40 کودکان و نوجوانان

 15 آباد کتول استان گلستان  بهزیستی علی

 تربیت مربی خانه  8081
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي - 25 - 15 کودکان و نوجوانان

 15  بهزیستی شهرستان ساوه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 30 - 40 تربیت مربی قرآن کریم 8082
 99  اردبیل1 فرهنگ و هنر واحد 

 32 2 کاربردي بعثت -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 40 - - - تربیت مربی قرآن کریم 8083

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تربیت مربی قرآن کریم 8084
 42 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 35 - 35 تربیت مربی قرآن کریم 8085
 99  تهران29 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تربیت مربی قرآن کریم 8086
 99  تهران43 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 تربیت مربی قرآن کریم •
 8087 هاي قرآنی کشور فعالیت هماهنگی توسعه و 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
31 
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  ن مرکزعنوا شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان - 30 - 40 تربیت مربی قرآن کریم 8088
 99 حوزه هنري واحد کرمان

 99 2 کاربردي بروجرد -مرکز آموزش علمی  بروجرد لرستان 30 - 40 - تربیت مربی قرآن کریم 8089

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي - 30 - 40 یمتربیت مربی قرآن کر 8090
 99  اراك1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 25 25 15 15 تربیت مربی قرآن کریم 8091
 32  زندان مرکزي بندرعباس7 بعثت 

 63  کاربردي پارسیان-مرکز آموزش علمی  پارسیان هرمزگان 15 15 20 20 تربیت مربی قرآن کریم 8092

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسدآباد همدان 15 15 20 20 تربیت مربی قرآن کریم 8093
 99 فرهنگ و هنر اسدآباد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 تربیت مربی قرآن کریم 8094
 99  همدان1فرهنگ و هنر واحد 

 99  کاربردي جواد االئمه یزد-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 تربیت مربی قرآن کریم 8095

 تربیت مربی مراکز  8096
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی - 30 - 40 پیش از دبستان

 15 بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 تربیت مربی مراکز  8097
  کاربردي-می مرکز آموزش عل ارومیه آذربایجان غربی - 30 - 40 پیش از دبستان

 15  بهزیستی استان آذربایجان غربی

 تربیت مربی مراکز  8098
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم - 30 - 40 پیش از دبستان

 15 بهزیستی استان ایالم

 تربیت مربی مراکز  8099
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  برازجان بوشهر - 30 - 40 پیش از دبستان

 15 ن بوشهر بهزیستی برازجان استا

 تربیت مربی مراکز  8100
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دیلم بوشهر - 30 - 40 پیش از دبستان

 99 دیلم

 تربیت مربی مراکز  8101
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 پیش از دبستان

 99  شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

 تربیت مربی مراکز 8102
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 60 - 10 نپیش از دبستا

 99  نیکوکاري رعد

 تربیت مربی مراکز 8103
چهارمحال و  - 30 - 40  پیش از دبستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري
 15 بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري

 تربیت مربی مراکز  8104
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی - 30 - 40 پیش از دبستان

 15 بهزیستی استان خراسان جنوبی

 تربیت مربی مراکز  8105
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي - 30 - 40 پیش از دبستان

 20 2 سبزوار 

 تربیت مربی مراکز 8106
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40  پیش از دبستان

 15 ستی استان خوزستان بهزی

 تربیت مربی مراکز  8107
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان - 30 - 40 پیش از دبستان

 15 شهر استان سمنان بهزیستی مهدي

 تربیت مربی مراکز  8108
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آباده فارس - 30 - 40 پیش از دبستان

 99  آباده

 تربیت مربی مراکز 8109
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس - 30 - 40 دبستان پیش از 

 15 بهزیستی استان فارس

 تربیت مربی مراکز  8110
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان - 30 - 40 پیش از دبستان

 15  بهزیستی استان کردستان

 تربیت مربی مراکز  8111
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بم کرمان - 35 - 40 پیش از دبستان

 15  بهزیستی بم استان کرمان

 تربیت مربی مراکز  8112
کهگیلویه و  - 30 - 40 پیش از دبستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دهدشت بویراحمد
 99 دهدشت

 تربیت مربی مراکز  8113
کهگیلویه و  - 30 - 40 پیش از دبستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد
 15 گیلویه و بویراحمد بهزیستی استان که

 تربیت مربی مراکز 8114
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد علی گلستان - 35 - 30  پیش از دبستان

 15 آباد کتول استان گلستان بهزیستی علی

 تربیت مربی مراکز 8115
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن - 30 - 40  پیش از دبستان

 15 سازمان بهزیستی استان گیالن

 تربیت مربی مراکز  8116
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان - 30 - 40 پیش از دبستان

 15 بهزیستی استان لرستان

 تربیت مربی مراکز 8117
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  نورآباد لرستان - 30 - 40 پیش از دبستان

 99 نورآباد

 تربیت مربی مراکز 8118
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل درانمازن - 30 - 40  پیش از دبستان

 99  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 
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 801زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)24(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 تربیت مربی مراکز  8119
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهر قائم مازندران - 30 - 40 پیش از دبستان

 15 بهزیستی استان مازندران

 تربیت مربی مراکز  8120
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  نوشهر مازندران - 30 - 40 پیش از دبستان

 99 ازندران م2 فرهنگ و هنر واحد 

 تربیت مربی مراکز  8121
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي - 25 - 15 پیش از دبستان

 15 بهزیستی شهرستان ساوه

 تربیت مربی مراکز  8122
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان - 30 - 40 پیش از دبستان

 15  بهزیستی استان هرمزگان

 تربیت مربی مراکز 8123
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان - 30 - 40  دبستان پیش از

 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

 تربیت مربی مراکز 8124
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  پارسیان هرمزگان - 30 - 40  پیش از دبستان

 63  پارسیان

 تربیت مربی مراکز 8125
  کاربردي - علمی مرکز آموزش میناب هرمزگان - 30 - 40 پیش از دبستان

 99 میناب

 تربیت مربی مراکز 8126
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  همدان همدان - 30 - 40  پیش از دبستان

 15  بهزیستی استان همدان

 تربیت مربی مراکز 8127
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تفت یزد - 30 - 40  پیش از دبستان

 15  بهزیستی استان یزد

 99  کاربردي دشتی-مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 15 15 20 20 تکنولوژي آموزشی 8128

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 تکنولوژي آموزشی 8129
 99  شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 35 - 35 تکنولوژي آموزشی 8130
 99  تهران29فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تکنولوژي آموزشی 8131
 99  تهران43فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 تکنولوژي آموزشی 8132
 21  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 تکنولوژي آموزشی 8133
 36  خراسان رضوي1 فرهنگ و هنر واحد 

 99 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان - 30 - 40 تکنولوژي آموزشی 8134

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 تکنولوژي آموزشی 8135
 15  بهزیستی استان فارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 وزشیتکنولوژي آم 8136
 15 بهزیستی استان کردستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بم کرمان 15 15 20 20 تکنولوژي آموزشی 8137
 15 بهزیستی بم استان کرمان

 99  کاربردي شهر بابک-مرکز آموزش علمی  شهر بابک کرمان - 30 - 40 تکنولوژي آموزشی 8138

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 تکنولوژي آموزشی 8139
 99  مازندران5 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 تکنولوژي آموزشی 8140
 15  بهزیستی استان همدان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 45 20 10 15 خدمات پستی 8141
 16 شرقی  پست آذربایجان

 16  کاربردي پست اصفهان-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - خدمات پستی 8142
 99  کاربردي استانداري بوشهر-مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 خدمات پستی 8143

 .اختصاص داردهاي البرز و تهران  ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان * 8144 پست تهران کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 خدمات پستی *
16 

 16  کاربردي پست هرمزگان-مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 20 20 - - خدمات پستی 8145
 16  کاربردي پست همدان-مرکز آموزش علمی  همدان همدان 50 - 20 - خدمات پستی 8146

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی - 30 - 40 خدمات گمرکی 8147
 20 غربی  بازرگانی استان آذربایجان

 99  کاربردي استانداري بوشهر-مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 30 - 40 - خدمات گمرکی 8148
 99  کاربردي دیلم-مرکز آموزش علمی  دیلم بوشهر 15 15 20 20 خدمات گمرکی 8149

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 خدمات گمرکی 8150
 35 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

 99  کاربردي بندرسازان گناوه-مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 15 15 20 20 خدمات گمرکی 8151



 131

 801زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی  آموزشی هاي تحصیلی گروه و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)24(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 خدمات گمرکی 8152
 99 ی مدیریت و خدمات مهندسی عالمه طبرس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - خدمات گمرکی 8153
 22 مینو شرقشرکت صنایع غذایی 

 22 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می * 8154  کاربردي صنایع و معادن قم-مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 خدمات گمرکی *

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 خدمات گمرکی 8155
 99  سازمان بازرگانی استان کردستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرانزلی گیالن 15 15 20 20 خدمات گمرکی 8156
 99 واتر خاورمیانه انزلی شرکت خدمات دریایی تاید

 کاربردي شرکت خدمات -مرکز آموزش علمی  عباسبندر هرمزگان 25 25 20 20 خدمات گمرکی 8157
 99 دریایی تایدواتر خاورمیانه بندرعباس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 راهنماي آموزشی 8158
 99  شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - راهنماي آموزشی 8159
 99  تهران15نگ و هنر واحد  فره

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - راهنماي آموزشی 8160
 99  تهران31 فرهنگ و هنر واحد 

 99 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 راهنماي آموزشی 8161

  کاربردي-ز آموزش علمی مرک شیراز فارس 15 15 20 20 راهنماي آموزشی 8162
 15  بهزیستی استان فارس

 15  کاربردي بهزیستی استان یزد-مرکز آموزش علمی  تفت یزد 15 15 20 20 راهنماي آموزشی 8163

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان - 30 - 40 مترجمی اسناد و مدارك 8164
 99  اصفهان2فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 مترجمی اسناد و مدارك 8165
 99  بوشهر1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مترجمی اسناد و مدارك 8166
 99  تهران7 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مترجمی اسناد و مدارك 8167
 99  تهران15و هنر واحد  فرهنگ 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مترجمی اسناد و مدارك 8168
 99  تهران18 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مترجمی اسناد و مدارك 8169
 99  تهران26فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مترجمی اسناد و مدارك 8170
 99  تهران44فرهنگ و هنر واحد 

 99  کاربردي علوم پزشکی کوار-مرکز آموزش علمی  کوار فارس 15 15 20 20 مترجمی اسناد و مدارك 8171

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 مترجمی اسناد و مدارك 8172
 99 مازندران 5فرهنگ و هنر واحد 

 99  کاربردي کیش-مرکز آموزش علمی  کیش هرمزگان 15 15 20 20 مترجمی اسناد و مدارك 8173

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مدیریت خانواده 8174
 99  شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

 اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس - 30 - 40 مدیریت خانواده 8175
 15 بهزیستی استان فارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان - 30 - 40 مدیریت خانواده 8176
 15 بهزیستی استان کردستان

 23  کاربردي خشرودپی بابل-مرکز آموزش علمی  بابل مازندران - 30 - 40 مدیریت خانواده 8177

  کاربردي-ش علمی مرکز آموز ساري مازندران - 30 - 40 مدیریت خانواده 8178
 99  مازندران1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  محمودآباد مازندران - 30 - 40 مدیریت خانواده 8179
 71  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 25 25 15 15 مدیریت خانواده 8180
 32  زندان مرکزي بندرعباس7 بعثت 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 - مدیریت خدمات بندري 8181
 35 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

 99  کاربردي بندرسازان گناوه-مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 15 15 20 20 مدیریت خدمات بندري 8182
 99  کاربردي چابهار-مرکز آموزش علمی  بهارچا سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 مدیریت خدمات بندري 8183

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرانزلی گیالن 15 15 20 20 مدیریت خدمات بندري 8184
 99 واتر خاورمیانه انزلی شرکت خدمات دریایی تاید
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 801زیرگروه آموزشی  -اعی مدیریت و خدمات اجتمهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)24(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 کاربردي شرکت خدمات -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 25 25 20 20 مدیریت خدمات بندري 8185
 99 دریایی تایدواتر خاورمیانه بندرعباس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان 30 - 40 - مدیریت خدمات بندري 8186
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مروج سیاسی 8187
 42 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 47 شهید مطهري کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 20 - - مروج سیاسی 8188
 

 802زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)25(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8189
 11 شرقی  اداره کل تعاون استان آذربایجان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8190
 99 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 21  تبریز  کاربردي شهرداري-مرکز آموزش علمی  تبریز جان شرقیآذربای 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8191
 27  کاربردي مالیاتی ارومیه-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8192

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 35 - 35 حسابداري گرایش حسابرسی 8193
 99 هاي استان اردبیل اري سازمان همیاري شهرد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8194
 99  جهاد دانشگاهی ایالم

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 حسابداري گرایش حسابرسی 8195
 22  تهران-تحقیقات صنعتی ایران 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 حسابداري گرایش حسابرسی 8196
 99  تهران44 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش حسابرسی 8197
 99  تهران55 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش حسابرسی 8198
 99  تهران56گ و هنر واحد  فرهن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهریار تهران 40 - 30 - حسابداري گرایش حسابرسی 8199
 99 3جهاد دانشگاهی تهران 

 99 1 کاربردي بیرجند -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8200
 99 1 کاربردي سبزوار -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8201

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8202
 11 اداره کل تعاون استان خراسان رضوي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8203
 99 بازرگانی واحد خراسان رضوي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8204
 99 جهاد دانشگاهی مشهد

 21  کاربردي شهرداري مشهد-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8205

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 حسابداري گرایش حسابرسی 8206
 99 جهاد دانشگاهی اهواز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8207
 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس - 30 - 40 حسابداري گرایش حسابرسی 8208
 99 انشگاهی شیرازجهاد د

 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می * 8209  کاربردي مالیاتی قم-مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی *
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8210
 99 رگانی استان کرمانسازمان باز

 99 3 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8211

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8212
 99 آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  محالت زيمرک 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8213
 99 ور جهاد دانشگاهی نیم

 21  کاربردي شهرداري ارومیه-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 25 25 15 15 حسابداري گرایش خدمات عمومی 8214
 99  مهاباد کاربردي شهرداري-مرکز آموزش علمی  اردستان اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش خدمات عمومی 8215
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 802زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)25(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 99  کاربردي بندرسازان گناوه-مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 15 15 20 20 ت عمومیحسابداري گرایش خدما 8216
 21  کاربردي شهرداري ساوه-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 حسابداري گرایش خدمات عمومی 8217

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8218
 11 زرگانی واحد آذربایجان شرقیبا

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی - 30 - 40 حسابداري گرایش دولتی 8219
 99 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8220
 99 بازرگانی واحد مراغه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20  گرایش دولتیحسابداري 8221
 99  اداره کل تعاون استان اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 40 35 - - حسابداري گرایش دولتی 8222
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي -ی مرکز آموزش علم کاشان اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8223
 99 )کاشان(جهاد کشاورزي اصفهان 

 99  کاربردي آبدانان-مرکز آموزش علمی  آبدانان ایالم 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8224
 99  کاربردي استانداري بوشهر-مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8225

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8226
 35 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

 47  کاربردي شهید مطهري-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 20 - - حسابداري گرایش دولتی 8227

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش دولتی 8228
 99  تهران56 فرهنگ و هنر واحد 

 22  کاربردي شهرداري اسدیه-مرکز آموزش علمی  اسدیه خراسان جنوبی 30 - 40 - حسابداري گرایش دولتی 8229
 99  کاربردي شهرداري بشرویه-مرکز آموزش علمی  بشرویه خراسان جنوبی 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8230
 99  کاربردي شهرداري جغتاي-مرکز آموزش علمی  جغتاي خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8231

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي - 30 - 40 حسابداري گرایش دولتی 8232
 99 بازرگانی واحد خراسان رضوي

 موسسه آموزشی و پژوهشی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8233
 99 وزارت صنایع و معادن خراسان رضوي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 حسابداري گرایش دولتی 8234
 99 جهاد دانشگاهی اهواز

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8235
 99 قلعه  شهرداري صایین

 60 1 کاربردي زاهدان -کز آموزش علمی مر زاهدان سیستان و بلوچستان - 30 - 40 حسابداري گرایش دولتی 8236

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8237
 99  سازمان مدیریت صنعتی شیراز

 99  کاربردي کازرون-مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8238

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین وینقز 35 35 - - حسابداري گرایش دولتی 8239
 99 جهاد کشاورزي قزوین

 99  کاربردي شهر بابک-مرکز آموزش علمی  شهر بابک کرمان - 30 - 40 حسابداري گرایش دولتی 8240
 .ین کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در ا* 8241  کاربردي استانداري کرمان-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 70 - - - حسابداري گرایش دولتی *

99 

کهگیلویه و  15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8242
 66 1 کاربردي گچساران -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن - 30 - 40 حسابداري گرایش دولتی 8243
 21 ستان گیالنهاي ا سازمان همیاري شهرداري

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سرا صومعه گیالن 35 - - - حسابداري گرایش دولتی 8244
 99 )سرا صومعه( جهاد کشاورزي رشت 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8245
 99 آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8246
 99 دفتر آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 35 35 - - حسابداري گرایش دولتی 8247
 99 جهاد کشاورزي یزد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8248
 99 زش و پژوهش استانداري یزددفتر آمو

 99  کاربردي شرکت سحرسبز-مرکز آموزش علمی  اهر آذربایجان شرقی 25 25 15 15 حسابداري گرایش صنعتی 8249

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8250
 19 خانه کارگر واحد تبریز
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 802زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل کدرشته  :)25(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-رکز آموزش علمی م تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8251
 99  سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 20  کاربردي شرکت بنیان دیزل-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8252

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 25 25 15 15 حسابداري گرایش صنعتی 8253
 99 شرکت پتروپیرامون

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8254
 22 صنایع کوچک آذربایجان شرقی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8255
 99 گروه صنایع غذایی شیرین عسل

 17  کاربردي مرند-مرکز آموزش علمی  مرند آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8256
 99  کاربردي دهخدا تکاب-مرکز آموزش علمی  تکاب آذربایجان غربی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8257
 99 2 کاربردي مهاباد -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8258
 99  کاربردي میاندوآب-مرکز آموزش علمی  میاندوآب آذربایجان غربی 30 - 40 -  گرایش صنعتیحسابداري 8259

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8260
 19 خانه کارگر واحد اردبیل

 ربردي کا-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8261
 99 پژوهان ایران سوله اردبیل  شرکت دانش

آران و  اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8262
 بیدگل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 99  آران و بیدگل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8263
 99 شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

تیران و  اصفهان 15 15 20 20 اري گرایش صنعتیحسابد 8264
 کرون

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 99  تیران و کرون

 و خور اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8265
 بیابانک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 خور و بیابانک

 99  کاربردي زرین شهر-ی مرکز آموزش علم شهر زرین اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8266
 99  کاربردي علویجه-مرکز آموزش علمی  علویجه اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8267

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8268
 19 خانه کارگر واحد کرج

  کاربردي-ش علمی مرکز آموز کرج البرز 25 25 15 15 حسابداري گرایش صنعتی 8269
 13  سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 25 25 15 15 حسابداري گرایش صنعتی 8270
 99 شرکت تولیدي قند کرج

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8271
 23 ماکارون شرکت صنعتی زر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  نظرآباد البرز 30 - 40 - ابداري گرایش صنعتیحس 8272
 33 شرکت سیمان آبیک

 99  کاربردي ایوان-مرکز آموزش علمی  ایوان ایالم 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8273
 34 1 کاربردي دره شهر -مرکز آموزش علمی  شهر دره ایالم 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8274
 99  کاربردي دهلران-مرکز آموزش علمی  دهلران ایالم 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8275

شیروان و  ایالم 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8276
 چرداول

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 کوالك غرب

 99 تی کاربردي دش-مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8277
 99  کاربردي کنگان-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8278

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8279
 19 خانه کارگر واحد اسالمشهر

 99  کاربردي شرکت ماهان- مرکز آموزش علمی پاکدشت تهران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8280

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 40 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8281
 38 انجمن سازندگان قطعات خودرو

 کاربردي انجمن صنفی -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8282
 20 هاي خدمات پس از فروش خودرو شرکت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20  گرایش صنعتیحسابداري 8283
 22  تهران-تحقیقات صنعتی ایران 

 99  کاربردي چرم تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8284

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 50 - 25 - حسابداري گرایش صنعتی 8285
 19 کارگر واحد تهرانخانه 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8286
 43 شرکت آبادراهان پارس
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  جنسیت پذیرشظرفیت و
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 39  کاربردي شرکت صنعتی آما-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8287

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8288
 99 کوشا تهرانشرکت صنعتی 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8289
 45  شرکت مهرکام پارس تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8290
 99  تهران56فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز علمی  نتهرا تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8291
 99 آموزش و پژوهش صنایع ایران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ورامین تهران 25 25 15 15 حسابداري گرایش صنعتی 8292
 20  شرکت صنایع شیر تهران شهداد

چهارمحال و  - 30 - 40 حسابداري گرایش صنعتی 8293
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99  انجمن جوشکاري

  تربت خراسان رضوي 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8294
 حیدریه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 1تربت حیدریه 

 20 2 کاربردي سبزوار -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8295
 99  کاربردي سرخس-زش علمی مرکز آمو سرخس خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8296

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8297
 99 انجمن مدیریت ایران واحد خراسان رضوي

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8298
 52 ران بررسی، تحقیق و آموزش صنایع قند ای

 22  کاربردي تصمیم یارتوس-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8299

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8300
 99 جهاد دانشگاهی مشهد

  کاربردي -کز آموزش علمی مر مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8301
 52 هاي صنعتی خراسان رضوي شرکت شهرك

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8302
 99 جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

 99 وان کاربردي شیر-مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8303
 19  کاربردي خانه کارگر اهواز-مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 25 25 15 15 حسابداري گرایش صنعتی 8304
 99  کاربردي ابهر-مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 حسابداري گرایش صنعتی 8305

   کاربردي-مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 25 25 15 15 حسابداري گرایش صنعتی 8306
 99 گارشو شرکت صنایع روشنایی مون

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8307
 99 شرکت غرب استیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8308
 22 مینو شرقشرکت صنایع غذایی 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 رایش صنعتیحسابداري گ 8309
 99  سازمان مدیریت صنعتی شیراز

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8310
 99  شرکت تولیدي دشت مرغاب یک و یک

  کاربردي-ی مرکز آموزش علم شیراز فارس 25 25 15 15 حسابداري گرایش صنعتی 8311
 22  شرکت تولیدي صنعتی فراسان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  فیروزآباد فارس 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8312
 99  فرمانداري فیروزآباد

 20  کاربردي تاکستان-مرکز آموزش علمی  تاکستان قزوین 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8313

شهرك  قزوین 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8314
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 19 خانه کارگر واحد قزوین

شهرك  قزوین 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8315
 صنعتی البرز

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 99  شرکت لوازم خانگی پارس

 22 ردي علوم و فنون قزوین کارب-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8316

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 30 20 20 15 حسابداري گرایش صنعتی 8317
 20 )پویش پارت سیمین( کاسپین

 63  کاربردي الموت-مرکز آموزش علمی  کالیه معلم قزوین 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8318

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنجانرف کرمان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8319
 19 خانه کارگر واحد رفسنجان

 25  کاربردي بلداالمین-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8320

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8321
 19 خانه کارگر واحد کرمان
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  آباد سالما کرمانشاه 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8322
 غرب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )ع(امام رضا 

 99  کاربردي روانسر-مرکز آموزش علمی  روانسر کرمانشاه 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8323

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8324
 99 سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه

کهگیلویه و  15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8325
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 66 1 یاسوج 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8326
 19 خانه کارگر واحد گرگان

 99 1 کاربردي گرگان -علمی مرکز آموزش  گرگان گلستان - 30 - 40 حسابداري گرایش صنعتی 8327
 99 1 کاربردي گنبد کاووس -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8328

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرانزلی گیالن 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8329
 99 واتر خاورمیانه انزلی شرکت خدمات دریایی تاید

 99  کاربردي برهان نیروي شمال-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 40 - 35 - گرایش صنعتیحسابداري  8330
 99 1 کاربردي تالش -مرکز آموزش علمی  طوالش گیالن 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8331

 بروجرد لرستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8332
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

نندگان صنعت، کشاورزي و ک شرکت تعاونی تولید
 دامپروري بروجرد

23 

 55  کاربردي دورود-مرکز آموزش علمی  دورود لرستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8333

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8334
 99 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

 39  کاربردي بهشهر-مرکز آموزش علمی  بهشهر مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8335

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8336
 11 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

 99 ان چالوس کاربردي کارآموز-مرکز آموزش علمی  چالوس مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8337

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8338
 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهر قائم مازندران 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8339
 19  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کیاکال مازندران 15 15 20 20  صنعتیحسابداري گرایش 8340
 23 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 37 - 38 - حسابداري گرایش صنعتی 8341
 23 شرکت صنعتی حدید اراك

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8342
 99 جهاد دانشگاهی ساوه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8343
 22 رسان کاوه شرکت یدك

 22  کاربردي گروه صنعتی صفا-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8344

 کاربردي شرکت خدمات -مرکز آموزش علمی  ندرعباسب هرمزگان 25 25 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8345
 99 دریایی تایدواتر خاورمیانه بندرعباس

 99  کاربردي مالیر-مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8346
 99  کاربردي نهاوند-مرکز آموزش علمی  نهاوند همدان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8347

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردکان یزد 15 15 20 20 اري گرایش صنعتیحسابد 8348
 99 هاي صنعتی اردکان شرکت شهرك

 22  کاربردي مجتمع کاشی میبد-مرکز آموزش علمی  میبد یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8349
 99 یبد کاربردي م-مرکز آموزش علمی  میبد یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8350

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8351
 19 خانه کارگر واحد یزد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8352
 99 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 21  تبریز  کاربردي شهرداري-مرکز آموزش علمی  تبریز یآذربایجان شرق 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8353
 99  کاربردي شبستر-مرکز آموزش علمی  شبستر آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8354

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8355
 99  بازرگانی واحد مراغه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 ي گرایش مالیحسابدار 8356
 99 اداره کل تعاون استان اردبیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 30 - 40 حسابداري گرایش مالی 8357
 99  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد 
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 99 1 کاربردي پارس آباد -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8358

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8359
 19 آباد خانه کارگر واحد پارس

 99  کاربردي گرمی-مرکز آموزش علمی  گرمی اردبیل 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8360
 99  کاربردي شهرداري مهاباد-مرکز آموزش علمی  اردستان اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8361

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی *
 8362 جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 40 35 - - حسابداري گرایش مالی 8363
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

 99  کاربردي زرین شهر-مرکز آموزش علمی  شهر زرین اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8364
 99  کاربردي علویجه-مرکز آموزش علمی  علویجه اصفهان - 15 - 20 حسابداري گرایش مالی 8365
 99  کاربردي هرند-مرکز آموزش علمی  هرند اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8366
 99 1 کاربردي ایالم -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8367
 21  کاربردي شهرداري شبانکاره-مرکز آموزش علمی  تنگستان بوشهر 25 25 15 15 حسابداري گرایش مالی 8368
 99  کاربردي دیلم-مرکز آموزش علمی  دیلم بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8369
 99  کاربردي کنگان-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8370

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 حسابداري گرایش مالی 8371
 99 بازرگانی واحد تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 20 20 حسابداري گرایش مالی 8372
 19 خانه کارگر واحد تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 40 - 35 حسابداري گرایش مالی 8373
 99  تهران35فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 حسابداري گرایش مالی 8374
 99  تهران44  فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8375
 99  تهران55 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 - 20 - حسابداري گرایش مالی 8376
 99  تهران56 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  انتهر تهران 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8377
 99  مدیریت و خدمات مهندسی عالمه طبرسی

 99  کاربردي نیکوکاري رعد-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 35 10 10 حسابداري گرایش مالی 8378
 39 موسسه آموزش عالی آزاد عصر دین و دانش تهران تهران - 30 - 40 حسابداري گرایش مالی 8379

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهریار تهران 40 - 30 - مالیحسابداري گرایش  8380
 99 3جهاد دانشگاهی تهران 

چهارمحال و  15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8381
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  فارسان بختیاري

 99 فارسان

 22 رداري اسدیه کاربردي شه-مرکز آموزش علمی  اسدیه خراسان جنوبی 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8382
 99  کاربردي فردوس-مرکز آموزش علمی  فردوس خراسان جنوبی 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8383

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  جوین خراسان رضوي 35 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8384
 25 جوینکشت و صنعت شرکت 

 20 2 کاربردي سبزوار -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8385

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قوچان خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8386
 99 شرکت یکدانه شرق

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8387
 99 انجمن مدیریت ایران واحد خراسان رضوي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 سابداري گرایش مالیح 8388
 99 بازرگانی واحد خراسان رضوي

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8389
 99 جهاد دانشگاهی مشهد

 55 وسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان رضويم مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8390

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8391
 99 جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

 99  کاربردي ابهر-مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 حسابداري گرایش مالی 8392
 99  کاربردي شهرداري بیارجمند-مرکز آموزش علمی  بیارجمند سمنان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8393

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8394
 99 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 
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 802زیرگروه آموزشی  -و خدمات اجتماعی مدیریت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)25(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8395
 99 جهاد کشاورزي سمنان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 15 15 20 20 مالیحسابداري گرایش  8396
 99 )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمسار سمنان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8397
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

 99  کاربردي چابهار- آموزش علمی مرکز چابهار سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8398
 99  کاربردي آباده-مرکز آموزش علمی  آباده فارس 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8399

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8400
 19 خانه کارگر واحد شیراز

  کاربردي- آموزش علمی مرکز شیراز فارس 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8401
 21 هاي شیراز  شهرداري

 99  کاربردي الرستان-مرکز آموزش علمی  الرستان فارس 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8402
 .بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان * 8403 ریز  کاربردي نی-مرکز آموزش علمی  ریز نی فارس - 30 - 40 حسابداري گرایش مالی *

99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 35 35 - - حسابداري گرایش مالی 8404
 99 جهاد کشاورزي قزوین

 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین - 30 - 40 حسابداري گرایش مالی 8405
 99  کاربردي بیجار-مرکز آموزش علمی  بیجار کردستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8406
 60  کاربردي شهرداري دیواندره-مرکز آموزش علمی  دیواندره کردستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8407

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8408
 99 جهاد دانشگاهی کردستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 مالیحسابداري گرایش  8409
 99 سازمان بازرگانی استان کردستان

 99 1 کاربردي سنندج -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8410

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8411
 99  کردستان1 و هنر واحد فرهنگ

 99  کاربردي بم-مرکز آموزش علمی  بم کرمان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8412
 .صاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اخت* 8413  کاربردي استانداري کرمان-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 70 - - - حسابداري گرایش مالی *

99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8414
 99 جهاد دانشگاهی کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8415
 21 هاي استان کرمان سازمان همیاري شهرداري

 17  کاربردي کهنوج-مرکز آموزش علمی  کهنوج انکرم - 45 - 30 حسابداري گرایش مالی 8416

 آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8417
 غرب 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 55 اسالم آباد غرب

کهگیلویه و  15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8418
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 17 2گچساران 

کهگیلویه و  15 15 20 20 داري گرایش مالیحساب 8419
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 99 جهاد دانشگاهی یاسوج

 99 1 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8420
 99 2اربردي گنبد کاووس  ک-مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8421
 68 1 کاربردي ازنا -مرکز آموزش علمی  ازنا لرستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8422

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دوره لرستان 25 25 15 15 حسابداري گرایش مالی 8423
 17 دوره سرابشهرداري 

 99  کاربردي نورآباد-زش علمی مرکز آمو نورآباد لرستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8424
 23  کاربردي خشرودپی بابل-مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8425

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8426
 20  جامعه اسالمی کارگران استان مازندران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهر قائم مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8427
 19  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

 99  کاربردي گلدشت کالردشت-مرکز آموزش علمی  کالردشت مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8428

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  محالت مرکزي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8429
 99 ور  دانشگاهی نیمجهاد
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 802زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)25(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان 15 15 20 20 رایش مالیحسابداري گ 8430
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد 

 63  کاربردي پارسیان-مرکز آموزش علمی  پارسیان هرمزگان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8431
 99 یر کاربردي مال-مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8432
 99  کاربردي جواد االئمه یزد-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8433
 99  کاربردي شهرداري یزد-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8434

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش مالیاتی 8435
 99  تهران56 و هنر واحد  فرهنگ

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشمر خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالیاتی 8436
 99 جهاد دانشگاهی کاشمر

 27  کاربردي مالیاتی مشهد-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي - 30 - 40 حسابداري گرایش مالیاتی 8437

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالیاتی 8438
 99 شرکت زغالسنگ البرز شرقی

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 لجستیک گرایش زنجیره تامین 8439
 11 شرقی اداره کل تعاون استان آذربایجان

  کاربردي- آموزش علمی مرکز اصفهان اصفهان 15 15 20 20 لجستیک گرایش زنجیره تامین 8440
 99  شرکت گز سکه عتیق

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - لجستیک گرایش زنجیره تامین 8441
 38 انجمن سازندگان قطعات خودرو

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - لجستیک گرایش زنجیره تامین 8442
 45 شرکت مهرکام پارس تهران

 22  کاربردي علوم و فنون قزوین-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین - 30 - 40 جستیک گرایش زنجیره تامینل 8443
 

 803زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)26(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  ان مرکزعنو شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 ارشاد و معاضدت قضایی 8444
 12 اداره کل دادگستري استان آذربایجان شرقی

 12 ه قضاییه تهران کاربردي قو-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 ارشاد و معاضدت قضایی 8445

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 25 25 20 20 ارشاد و معاضدت قضایی 8446
 28 نیروي انتظامی خراسان رضوي

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان - 30 - 40 ارشاد و معاضدت قضایی 8447
 99  اداره کل دادگستري استان گلستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 یارشاد و معاضدت قضای *
 8448  اداره کل دادگستري استان گیالن

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
12 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8449
 12 ل دادگستري استان آذربایجان شرقیاداره ک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  داش تیکمه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8450
 99 استاد شهریار تیکمه داش

 99  کاربردي شبستر-مرکز آموزش علمی  شبستر آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8451
 99  کاربردي بوکان-مرکز آموزش علمی  بوکان آذربایجان غربی 15 15 20 20 ق قضایی گرایش علوم ثبتیحقو 8452
 99  کاربردي دهخدا تکاب-مرکز آموزش علمی  تکاب آذربایجان غربی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8453
 99 1 کاربردي مهاباد -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8454
 99  کاربردي گرمی-مرکز آموزش علمی  گرمی اردبیل 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8455
 99  کاربردي شهرداري مهاباد-مرکز آموزش علمی  اردستان اصفهان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8456

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 55 35 - - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8457
 21 هاي استان اصفهان شهرداري

 خورو اصفهان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8458
 بیابانک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 خور و بیابانک

 99 اربردي علویجه ک-مرکز آموزش علمی  علویجه اصفهان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8459
 99 2 کاربردي ایالم -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8460
 99  کاربردي مهران-مرکز آموزش علمی  مهران ایالم 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8461
 99  کاربردي برازجان-موزش علمی مرکز آ برازجان بوشهر 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8462
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 803زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)26(جدول شماره ادامه  
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی *
 8463  اداره کل دادگستري استان بوشهر

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

  کاربردي-علمی مرکز آموزش  تهران تهران 30 - 40 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی *
 8464  تهران54 فرهنگ و هنر واحد 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8465
 51 کانون سردفتران و دفتریاران

  تربت خراسان رضوي 15 15 20 20 ثبتیحقوق قضایی گرایش علوم  8466
 حیدریه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 99 1 تربت حیدریه 

 99 چناران يکاربرد - یعلم آموزش مرکز چناران خراسان رضوي 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8467
 20 2 کاربردي سبزوار -ی مرکز آموزش علم سبزوار خراسان رضوي 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8468
 99  کاربردي قوچان-مرکز آموزش علمی  قوچان خراسان رضوي 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8469

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8470
 99 جهاد دانشگاهی مشهد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8471
 99 جهاد دانشگاهی اهواز

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8472
 99 قلعه  شهرداري صایین

 99 هرداري بیارجمند کاربردي ش-مرکز آموزش علمی  بیارجمند سمنان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8473
 99 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8474
 99  کاربردي آباده-مرکز آموزش علمی  آباده فارس 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8475

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  رازشی فارس 30 20 - - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8476
 17 اداره کل دادگستري استان فارس

 99  کاربردي کازرون-مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8477
 63  کاربردي الموت-مرکز آموزش علمی  کالیه معلم قزوین 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8478

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 یی گرایش علوم ثبتیحقوق قضا *
 8479  اداره کل دادگستري استان قم

 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
12 

 60 واندره کاربردي شهرداري دی-مرکز آموزش علمی  دیواندره کردستان 20 20 25 25 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8480
 60  کاربردي سقز-مرکز آموزش علمی  سقز کردستان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8481

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 25 25 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8482
 12  اداره کل دادگستري استان کردستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زرند مانکر 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8483
 99 جهاد دانشگاهی زرند

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سیرجان کرمان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8484
 99 جهاد دانشگاهی سیرجان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8485
 99  کرمانجهاد دانشگاهی

  آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8486
 غرب

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 99 )ع(امام رضا 

کهگیلویه و  - 30 - 40 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8487
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  دهدشت بویراحمد

 99  دهدشت

کهگیلویه و  15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8488
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 66 1گچساران 

کهگیلویه و  15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8489
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 66 1 یاسوج 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 30 - 40 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8490
 99 اداره کل دادگستري استان گلستان 

 99 1 کاربردي گنبد کاووس -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8491

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی *
 8492 اداره کل دادگستري استان گیالن

 . پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت*
12 

 55  کاربردي دورود-مرکز آموزش علمی  دورود لرستان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8493

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8494
 99  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 
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 803زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)26(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 21  کاربردي شهرداري ساوه-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20  علوم ثبتیحقوق قضایی گرایش 8495

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8496
 99 دفتر آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان

  کاربردي - آموزش علمی مرکز همدان همدان 20 20 - - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8497
 12 اداره کل دادگستري استان همدان

 99  کاربردي میبد-مرکز آموزش علمی  میبد یزد 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8498

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8499
 12 بایجان شرقی اداره کل دادگستري استان آذر

 99  کاربردي زرین شهر-مرکز آموزش علمی  شهر زرین اصفهان 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8500
 34 1 کاربردي دره شهر -مرکز آموزش علمی  شهر دره ایالم 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8501
 99  کاربردي دشتی-مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8502
 99  کاربردي دیلم-مرکز آموزش علمی  دیلم بوشهر 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8503
 99  کاربردي کنگان-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8504
 12  کاربردي قوه قضاییه تهران-مرکز آموزش علمی  هرانت تهران 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8505

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 35 - - حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8506
 51 کانون سردفتران و دفتریاران

چهارمحال و  15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8507
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  فارسان بختیاري

 99 سانفار

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8508
 99 جهاد دانشگاهی اهواز

 99 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8509

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز سفار 40 20 - - حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8510
 17  اداره کل دادگستري استان فارس

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 25 25 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8511
 12 اداره کل دادگستري استان کردستان

 ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  زرند کرمان 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8512
 99 جهاد دانشگاهی زرند

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8513
 99 جهاد دانشگاهی کرمان

  آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8514
 غرب

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 55 اسالم آباد غرب

 99  کاربردي روانسر-مرکز آموزش علمی  روانسر کرمانشاه 15 15 20 20 شوراي حل اختالفحقوق گرایش  8515

کهگیلویه و  15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8516
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 66 1یاسوج 

 99 1کاربردي تالش  -مرکز آموزش علمی  طوالش گیالن 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8517
 63 1 کاربردي کوهدشت -مرکز آموزش علمی  کوهدشت لرستان 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8518

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  نوشهر مازندران 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8519
 99  مازندران2 فرهنگ و هنر واحد 

 99  کاربردي شهرداري یزد-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 حقوق گرایش شوراي حل اختالف 8520

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 خدمات قضایی 8521
 12 اداره کل دادگستري استان آذربایجان شرقی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی - 30 - 40 خدمات قضایی 8522
 28 تظامی ارومیه نیروي ان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 خدمات قضایی 8523
 12  اداره کل دادگستري استان اصفهان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 خدمات قضایی *
 8524 اداره کل دادگستري استان بوشهر

 .طلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داو*
99 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد* 8525 مجتمع آموزشی شهید ایرانی تهران تهران 50 - - - خدمات قضایی *
74 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - خدمات قضایی *
 8526  تهران54واحد فرهنگ و هنر 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

 12  کاربردي قوه قضاییه تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 خدمات قضایی 8527
 54 ان کاربردي نهبند-مرکز آموزش علمی  نهبندان خراسان جنوبی 20 30 15 20 خدمات قضایی 8528

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 20 20 25 25 خدمات قضایی 8529
 28 نیروي انتظامی خراسان رضوي
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 803زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)26(جدول شماره ادامه 
 یرشظرفیت و جنسیت پذ

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 خدمات قضایی 8530
 17  اداره کل دادگستري استان فارس

 99  کاربردي کازرون-مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 خدمات قضایی 8531

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 ییخدمات قضا *
 8532 اداره کل دادگستري استان قم

 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
12 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 25 25 20 20 خدمات قضایی 8533
 12  اداره کل دادگستري استان کردستان

 99  کاربردي بم-مرکز آموزش علمی  بم کرمان 15 15 20 20 قضاییخدمات  8534

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 خدمات قضایی 8535
 99 جهاد دانشگاهی کرمان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان - 30 - 40 خدمات قضایی 8536
 99  اداره کل دادگستري استان گلستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 اییخدمات قض *
 8537  اداره کل دادگستري استان گیالن

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
12 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 15 15 20 20 خدمات قضایی 8538
 12 لرستان اداره کل دادگستري استان 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان 30 - 40 - خدمات قضایی 8539
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

 99  کاربردي مالیر-مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 خدمات قضایی 8540

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  همدان همدان 20 20 - - خدمات قضایی 8541
 12 ستري استان همدان اداره کل دادگ

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 دستیار قضایی 8542
 12  اداره کل دادگستري استان اصفهان

 12  کاربردي قوه قضاییه تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - دستیار قضایی 8543

  کاربردي- علمی مرکز آموزش سنندج کردستان 25 25 20 20 دستیار قضایی 8544
 12  اداره کل دادگستري استان کردستان

کهگیلویه و  15 15 20 20 دستیار قضایی 8545
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 17 2گچساران 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 30 - 40 - دستیار قضایی 8546
 99 اداره کل دادگستري استان گلستان

 12  کاربردي قوه قضاییه تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - ضاییضابطین ق 8547
 99 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - ضابطین قضایی 8548

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 40 20 - - ضابطین قضایی 8549
 17  اداره کل دادگستري استان فارس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - نگارش حقوقی *
 8550  تهران54 فرهنگ و هنر واحد 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

 12  کاربردي قوه قضاییه تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 نگارش حقوقی 8551

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 نگارش حقوقی *
 8552  اداره کل دادگستري استان قم

 .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
12 

 
 804ه آموزشی زیرگرو -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)27(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 ایمنی و بهداشت در  8553
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98  غله8 بازرگانی منطقه 

 ر ایمنی و بهداشت د 8554
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - واحدهاي صنفی

 98 خانه کارگر واحد تبریز

 ایمنی و بهداشت در 8555
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 -  واحدهاي صنفی

 98 ماکارون  شرکت صنعتی زر

 ایمنی و بهداشت در 8556
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 15 15 20 20  واحدهاي صنفی

 98  بندرسازان گناوه
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 804زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)27(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 ایمنی و بهداشت در  8557
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - واحدهاي صنفی

 98 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک تهران

 ایمنی و بهداشت در  8558
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98 )عج( صنایع غالت قائم

 ایمنی و بهداشت در  8559
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 واحدهاي صنفی

 98 سازان ایران  قالب

 ایمنی و بهداشت در  8560
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  قوچان خراسان رضوي 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98  شرکت یکدانه شرق

 ایمنی و بهداشت در  8561
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98 گروه کارخانجات پارت الستیک

 ایمنی و بهداشت در  8562
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

 ایمنی و بهداشت در  8563
  کاربردي- آموزش علمی مرکز مهدیشهر سمنان 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98  شرکت غرب استیل

 ایمنی و بهداشت در  8564
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98 مینو شرق شرکت صنایع غذایی 

 ایمنی و بهداشت در  8565
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کوار فارس 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98 زشکی کوارعلوم پ

 ایمنی و بهداشت در  8566
شهرك  قزوین 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 صنعتی البرز
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

 98  شرکت صنعتی مهرام

 ایمنی و بهداشت در 8567
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98  بلداالمین

 ایمنی و بهداشت در  8568
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 نفیواحدهاي ص

 98  خانه کارگر واحد گرگان

 ایمنی و بهداشت در  8569
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98 1گنبد کاووس 

 ایمنی و بهداشت در  8570
  کاربردي - علمی مرکز آموزش دورود لرستان 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98 دورود

 ایمنی و بهداشت در  8571
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 98 گروه صنعتی صفا

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 بازاریابی 8572
 98 شرقی  اداره کل تعاون استان آذربایجان

 98  کاربردي شرکت بنیان دیزل-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - بازاریابی 8573

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 بازاریابی 8574
 98 گروه صنایع غذایی شیرین عسل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 بازاریابی 8575
 98 غربی تان آذربایجان بازرگانی اس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 بازاریابی 8576
 98 آباد خانه کارگر واحد پارس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 بازاریابی *
 8577  جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

 .به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل *
98 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 بازاریابی 8578
 98  شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 بازاریابی 8579
 98 ماکارون  شرکت صنعتی زر

ان و شیرو ایالم 30 - 40 - بازاریابی 8580
 چرداول

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 98 کوالك غرب

 کاربردي انجمن صنفی -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 20 15 15 بازاریابی 8581
 98 هاي خدمات پس از فروش خودرو شرکت

 کاربردي انجمن صنفی -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 - 20 - بازاریابی 8582
 98 فروشندگان مبلکارفرمایی تولیدکنندگان و 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - بازاریابی 8583
 98 خانه کارگر واحد تهران

 کاربردي شرکت تعاونی -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 بازاریابی 8584
 98 هاي روغنی ایران کارخانجات فراوري روغن و دانه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  هرانت تهران 15 15 20 20 بازاریابی 8585
 98 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - بازاریابی 8586
 98  شرکت مهرکام پارس تهران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - بازاریابی 8587
 98  تهران15 فرهنگ و هنر واحد 



 144
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -لمی مرکز آموزش ع تهران تهران - 45 - 30 بازاریابی 8588
 98  تهران35فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - بازاریابی 8589
 98  تهران41 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 بازاریابی 8590
 98  تهران44 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد ضويخراسان ر 15 15 20 20 بازاریابی 8591
 98 شرکت فراز صنعت آیریا

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 25 25 15 15 بازاریابی 8592
 98 گروه کارخانجات چینی مقصود

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 25 25 15 15 بازاریابی 8593
 98 جان هاي استان زن سازمان همیاري و شهرداري

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - بازاریابی 8594
 98 مینو شرق شرکت صنایع غذایی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 بازاریابی 8595
 98 )شیراز(بازرگانی واحد فارس 

شهرك  قزوین 15 15 20 20 بازاریابی 8596
 صنعتی البرز

  کاربردي-موزش علمی مرکز آ
 98 شرکت صنعتی مهرام

 موسسه آموزشی و پژوهشی قزوین قزوین 40 - 35 - بازاریابی 8597
 98  وزارت صنایع و معادن قزوین

 .ستان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی ا* 8598  کاربردي جهاد دانشگاهی قم-مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 بازاریابی *
98 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 بازاریابی 8599
 98 سازمان بازرگانی استان کردستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 بازاریابی 8600
 98 خانه کارگر واحد گرگان

 98  کاربردي بابل-موزش علمی مرکز آ بابل مازندران 15 15 20 20 بازاریابی 8601
 98  کاربردي بهشهر-مرکز آموزش علمی  بهشهر مازندران 15 15 20 20 بازاریابی 8602

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 30 - 40 - بازاریابی 8603
 98  جامعه اسالمی کارگران استان مازندران

 کاربردي انجمن صنفی -ز آموزش علمی مرک تهران تهران 30 - 40 - وري در واحدهاي صنفی بهره 8604
 98 کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - وري در واحدهاي صنفی بهره 8605
 98  شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک تهران

  کاربردي -موزش علمی مرکز آ گرگان گلستان 15 15 20 20 وري در واحدهاي صنفی بهره *
 8606 بازرگانی استان گلستان

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
98 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بروجرد لرستان 25 25 15 15 وري در واحدهاي صنفی بهره 8607
 98 پوش بروجرد شرکت زاگرس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8608
 98  خانه کارگر واحد تبریز

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8609
 98  اتحادیه صنف مشاورین امالك تهران

 کاربردي انجمن صنفی -موزش علمی مرکز آ تهران تهران 30 - 40 - خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8610
 98 کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 - 20 - خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8611
 98 خانه کارگر واحد تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 40 - 35 خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8612
 98  تهران35هنگ و هنر واحد فر

 98 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8613

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8614
 98 )شیراز( بازرگانی واحد فارس 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 حدهاي صنفیخدمات مالی در وا 8615
 98  سازمان بازرگانی استان کردستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8616
 98 خانه کارگر واحد کرمان

 خدمات مالی در  *
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  انگرگ گلستان 15 15 20 20 واحدهاي صنفی

 8617  بازرگانی استان گلستان
 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

98 
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8618
 98 خانه کارگر واحد گرگان

  کاربردي -رکز آموزش علمی م رشت گیالن 30 - 40 - خدمات مالی در واحدهاي صنفی 8619
 98 خانه کارگر واحد رشت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 خدمات مشاوره حقوقی صنوف 8620
 98 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 98 ذایی مراغه کاربردي صنایع غ-مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 خدمات مشاوره حقوقی صنوف 8621

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 خدمات مشاوره حقوقی صنوف 8622
 98  اداره کل تعاون استان اردبیل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 خدمات مشاوره حقوقی صنوف 8623
 98  اتحادیه صنف مشاورین امالك تهران

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 35 -  صنوفخدمات مشاوره حقوقی 8624
 98 خانه کارگر واحد تهران

 98 2 کاربردي زاهدان -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - خدمات مشاوره حقوقی صنوف 8625

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 خدمات مشاوره حقوقی صنوف 8626
 98 انه کارگر واحد شیراز خ

شهرك  قزوین - 30 - 40 خدمات مشاوره حقوقی صنوف 8627
 صنعتی البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 98 خانه کارگر واحد قزوین

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 خدمات مشاوره حقوقی صنوف 8628
 98 خانه کارگر واحد کرمان

 98  کاربردي بابل-مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 ی صنوفخدمات مشاوره حقوق 8629

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  نوشهر مازندران 15 15 20 20 خدمات مشاوره حقوقی صنوف 8630
 98  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 خدمات مشاوره ملکی 8631
 98 صنف مشاورین امالك تهران اتحادیه 

 98  کاربردي شهرداري ارومیه-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 25 25 15 15 هاي صنفی سرپرستی تشکل 8632

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 هاي صنفی سرپرستی تشکل 8633
 98 شرکت گز سکه عتیق

 سرپرستی شبکه توزیع  8634
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 دماتکاال و خ

 98  سازمان بازرگانی استان کردستان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 15 15 20 20 هاي تجاري سرپرستی مجتمع 8635
 98 )پویش پارت سیمین(کاسپین

  کاربردي-ش علمی مرکز آموز تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8636
 98 شرقی  اداره کل تعاون استان آذربایجان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8637
 98  غله8بازرگانی منطقه 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8638
 98 بایجان شرقیبازرگانی واحد آذر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8639
 98 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 25 25 15 15 مدیریت کسب و کار 8640
 98  شرکت پتروپیرامون

 98  کاربردي مرند-مرکز آموزش علمی  مرند بایجان شرقیآذر 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8641

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8642
 98 غربی  بازرگانی استان آذربایجان

 98  کاربردي میاندوآب-مرکز آموزش علمی  میاندوآب آذربایجان غربی 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8643

آران و  اصفهان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8644
 بیدگل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 98  آران و بیدگل

 و خور اصفهان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8645
 بیابانک

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 98 خور و بیابانک

 98 دي نایین کاربر-مرکز آموزش علمی  نایین اصفهان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8646
 98 3 کاربردي بعثت -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 20 - - - مدیریت کسب و کار 8647

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8648
 98 جهاد کشاورزي کرج

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرج البرز - 30 - 40 مدیریت کسب و کار 8649
 98 عتی ایران خودروهاي صن  شرکت قالب

شیروان و  ایالم 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8650
 چرداول

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 98 کوالك غرب

 98  کاربردي شهرداري شبانکاره-مرکز آموزش علمی  تنگستان بوشهر 25 25 15 15 مدیریت کسب و کار 8651
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8652
 98  اقتصادي انرژي پارسسازمان منطقه ویژه

 98  کاربردي شرکت ماهان-مرکز آموزش علمی  پاکدشت تهران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8653
 98  کاربردي چرم تهران-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8654

شرکت تعاونی  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8655
 98 هاي روغنی ایران کارخانجات فراوري روغن و دانه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8656
 44 بیمه ایران استان تهران سهامیشرکت 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8657
 98 نشرکت مهرکام پارس تهرا

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8658
 98  مرکز تهران- صنایع و معادن ایران 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8659
 98  تهران7 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - علمی مرکز آموزش تهران تهران - 30 - 40 مدیریت کسب و کار 8660
 98  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8661
 98  تهران13 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - - - مدیریت کسب و کار 8662
 98  تهران15 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 کارمدیریت کسب و  8663
 98  تهران18 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مدیریت کسب و کار *
 8664  تهران23 فرهنگ و هنر واحد 

 .اختصاص داردن هاي البرز و تهرا ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان *
98 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8665
 98  تهران26 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8666
 98  تهران31فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-آموزش علمی مرکز  تهران تهران - 30 - 40 مدیریت کسب و کار 8667
 98  تهران32 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مدیریت کسب و کار *
 8668  تهران33فرهنگ و هنر واحد 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
98 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران هرانت - 30 - 40 مدیریت کسب و کار 8669
 98  تهران34 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مدیریت کسب و کار 8670
 98  تهران44 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 45 - 30 - مدیریت کسب و کار *
 8671 ران ته47 فرهنگ و هنر واحد 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
98 

 98 سازان ایران  کاربردي قالب-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8672

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8673
 98 هندسی عالمه طبرسیمدیریت و خدمات م

 موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8674
 98 مدیریت فناوري امیرکبیر

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ورامین تهران 25 25 15 15 مدیریت کسب و کار 8675
 98 شرکت صنایع شیر تهران شهداد

 98 1 کاربردي بیرجند -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8676

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8677
 98  خراسان رضوي2 فرهنگ و هنر واحد 

 98  کاربردي جاجرم-مرکز آموزش علمی  جاجرم خراسان شمالی 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8678
 98  کاربردي شیروان-مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 15 15 20 20 رمدیریت کسب و کا 8679

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8680
 98 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8681
 98  شرکت غرب استیل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8682
 98 مینو شرقشرکت صنایع غذایی 
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  و جنسیت پذیرشظرفیت
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8683
 98 )شیراز( بازرگانی واحد فارس 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد* 8684 ریز  کاربردي نی-مرکز آموزش علمی  ریز نی فارس 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار *
98 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 25 25 15 15 مدیریت کسب و کار 8685
 98  شرکت سمبل شیمی

 موسسه آموزشی و پژوهشی قزوین قزوین 40 - 35 - مدیریت کسب و کار 8686
 98  قزوین وزارت صنایع و معادن

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد* 8687  کاربردي جهاد دانشگاهی قم-مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار *
98 

 98  کاربردي سقز-مرکز آموزش علمی  سقز کردستان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8688

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20  کسب و کارمدیریت 8689
 98  سازمان بازرگانی استان کرمان

  آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8690
 غرب

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 98 )ع( امام رضا 

 98  کاربردي روانسر-مرکز آموزش علمی  روانسر کرمانشاه 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8691

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 30 - - - مدیریت کسب و کار 8692
 98 سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه

کهگیلویه و  15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8693
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دهدشت بویراحمد

 98 دهدشت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار *
 8694 بازرگانی استان گلستان

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
98 

 98 1 کاربردي گرگان -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 30 - 40 - مدیریت کسب و کار 8695
 98 2 کاربردي گنبد کاووس -مرکز آموزش علمی  دکاووسگنب گلستان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8696
 98  کاربردي برهان نیروي شمال-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 25 25 20 20 مدیریت کسب و کار 8697

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  دوره لرستان 25 25 15 15 مدیریت کسب و کار 8698
 98 دوره سرابشهرداري 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8699
 98 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

 98  کاربردي بابل-مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8700
 98  کاربردي خشرودپی بابل-مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8701
 98  کاربردي بهشهر-مرکز آموزش علمی  بهشهر مازندران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8702

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8703
 98 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8704
 98 ی تولیدي مهستان سبز شمال تنکابنشرکت تعاون

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8705
 98 هاي سنگین مازندران  شرکت صنایع فلزي سازه

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کیاکال مازندران 30 20 20 15 مدیریت کسب و کار 8706
 98 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  نوشهر مازندران 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8707
 98  مازندران2 فرهنگ و هنر واحد 

 98  کاربردي میناب-مرکز آموزش علمی  میناب هرمزگان 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8708

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اردکان یزد 15 15 20 20 مدیریت کسب و کار 8709
 98 هاي صنعتی اردکان کت شهرك شر

 
 805زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)28(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 48 تکواندو فدراسیون کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 15 15 20 20 تکواندو بیمر تربیت 8710

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اهواز خوزستان 15 15 20 20 تکواندو مربی تربیت 8711
 48 خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه

 برديکار - علمی آموزش مرکز اهواز خوزستان 30 - 40 - کشتی مربی تربیت 8712
 48 خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 45 - 30 - سوارکاري مربیگري 8713
 49 سوارکاري فدراسیون

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اهواز خوزستان 15 15 20 20 سوارکاري مربیگري 8714
 48 خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه

 کاربردي - علمی آموزش زمرک اهواز خوزستان 15 15 20 20 فوتبال مربیگري 8715
 48 خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه

 
 806زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)29(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8716
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 55 35 - - گرایش اطفاي حریق

 21 هاي استان اصفهان  شهرداري

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8717
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 35 - 10 - گرایش اطفاي حریق

 35 اقتصادي انرژي پارس سازمان منطقه ویژه 

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8718
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 - گرایش اطفاي حریق

 99  کنگان

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8719
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 30 - 40 - گرایش اطفاي حریق

 99  بندرسازان گناوه

منی نشانی و خدمات ای آتش 8720
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 - گرایش اطفاي حریق

 21 نشانی خراسان جنوبی آتش

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8721
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 40 - 30 - گرایش اطفاي حریق

 21  شهرداري خراسان شمالی

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8722
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 15 15 20 20 یش اطفاي حریقگرا

 99 قلعه  شهرداري صایین

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8723
 زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - گرایش اطفاي حریق

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 هاي استان ها و دهیاري  سازمان شهرداري

  سیستان و بلوچستان
17 

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8724
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بندرانزلی گیالن 40 - 35 - گرایش اطفاي حریق

 99 واتر خاورمیانه انزلی  شرکت خدمات دریایی تاید

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8725
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - گرایش اطفاي حریق

 26 احمر استان گیالن هالل

نشانی و خدمات ایمنی  شآت 8726
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 35 - 35 - گرایش اطفاي حریق

 99 آباد شهرداري خرم

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8727
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 گرایش اطفاي حریق

 70  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

ت ایمنی نشانی و خدما آتش 8728
 کاربردي شرکت خدمات -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 25 25 20 20 گرایش اطفاي حریق

 99 دریایی تایدواتر خاورمیانه بندرعباس

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8729
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  پارسیان هرمزگان 30 - 40 - گرایش اطفاي حریق

 63  پارسیان

ایمنی نشانی و خدمات  آتش 8730
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 گرایش اطفاي حریق

 99 شهرداري یزد

8731 
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

گرایش ایمنی و حفاظت 
 هاي بلند ساختمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 70 - - -
 21 هاي استان اصفهان شهرداري

8732 
نشانی و خدمات ایمنی  آتش
ش ایمنی و حفاظت گرای

 هاي بلند ساختمان
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 30 - 40 -

 70  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8733
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - گرایش نجات

 26 غربی احمر استان آذربایجان هالل

و خدمات ایمنی نشانی  آتش 8734
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 25 25 15 15 گرایش نجات

 26 احمر استان اردبیل هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8735
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 55 35 - - گرایش نجات

 21 هاي استان اصفهان  شهرداري

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8736
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - گرایش نجات

 26 احمر استان اصفهان  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8737
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 گرایش نجات

 26 هالل احمر استان البرز

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8738
  کاربردي-موزش علمی مرکز آ ایالم ایالم 25 25 15 15 گرایش نجات

 26 احمر استان ایالم  هالل
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 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن ردم زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8739
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 گرایش نجات

 26 احمر استان تهران  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8740
چهارمحال و  15 15 20 20 گرایش نجات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري
 26 بختیارياحمر استان چهارمحال و  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8741
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 گرایش نجات

 26 احمر استان خراسان جنوبی هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8742
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 25 25 15 15 گرایش نجات

 26 اراحمر شهرستان سبزو  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8743
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 گرایش نجات

 26 احمر استان خراسان رضوي هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8744
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 گرایش نجات

 26 شمالی احمر استان خراسان   هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8745
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 25 25 15 15 گرایش نجات

 26 احمر استان زنجان   هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8746
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 گرایش نجات

 26 احمر استان سمنان  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8747
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 30 - 40 - گرایش نجات

 99 شرکت زغالسنگ البرز شرقی

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8748
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - گرایش نجات

 26 احمر استان سیستان و بلوچستان  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8749
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 - 40 - نجاتگرایش 

 26 احمر شهرستان شیراز هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8750
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 - گرایش نجات

 26 احمر استان قم هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8751
  کاربردي -ی مرکز آموزش علم کرمان کرمان 15 15 20 20 گرایش نجات

 21 هاي استان کرمان سازمان همیاري شهرداري

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8752
کهگیلویه و  30 - 40 - گرایش نجات

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد
 26 احمر استان کهگیلویه و بویراحمد هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8753
  کاربردي-ز آموزش علمی مرک گرگان گلستان 30 - 40 - گرایش نجات

 21  شهرداري استان گلستان

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8754
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 گرایش نجات

 26 احمر استان گلستان  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8755
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - گرایش نجات

 26  استان گیالناحمر  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8756
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 گرایش نجات

 70  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8757
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 گرایش نجات

 26 احمر استان مازندران  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8758
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 25 25 15 15 گرایش نجات

 26 احمر استان مرکزي  هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8759
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 30 - 40 - گرایش نجات

 21  شهرداري ساوه

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8760
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  میناب هرمزگان 25 25 15 15 گرایش نجات

 26 احمر میناب جمعیت هالل

نشانی و خدمات ایمنی  آتش 8761
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 گرایش نجات

 26 احمر استان یزد  هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - امداد و سوانح 8762
 26 احمر استان آذربایجان شرقی هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 امداد و سوانح 8763
 26 غربی احمر استان آذربایجان هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 25 25 15 15 امداد و سوانح 8764
 26 احمر استان اردبیل هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 45 - 20 - امداد و سوانح 8765
 26 احمر استان اصفهان هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 امداد و سوانح 8766
 26  هالل احمر استان البرز

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 25 25 15 15 امداد و سوانح 8767
 26 احمر استان ایالم هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 امداد و سوانح 8768
 26 احمر استان بوشهر  هالل
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 806زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)29(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  نوان مرکزع شهر استان
 اشتغال

 76  کاربردي سوانح طبیعی-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 امداد و سوانح 8769

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 15 15 امداد و سوانح 8770
 26 احمر استان تهران هالل

چهارمحال و  15 15 20 20 امداد و سوانح 8771
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 26 احمر استان چهارمحال و بختیاري  هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 امداد و سوانح 8772
 26 احمر استان خراسان جنوبی  هالل

  کاربردي-زش علمی مرکز آمو سبزوار خراسان رضوي 25 25 15 15 امداد و سوانح 8773
 26 احمر شهرستان سبزوار  هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 امداد و سوانح 8774
 26 احمر استان خراسان رضوي  هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 امداد و سوانح 8775
 26 شمالی احمر استان خراسان   هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 15 15 20 20 امداد و سوانح 8776
 26 احمر استان خوزستان هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 25 25 15 15 امداد و سوانح 8777
 26 احمر استان زنجان  هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 امداد و سوانح 8778
 26 احمر استان سمنان  هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 30 - 40 - امداد و سوانح 8779
 26 احمر استان سیستان و بلوچستان هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 - 40 - امداد و سوانح 8780
 26 احمر شهرستان شیراز  هالل

 99  کاربردي کازرون-مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 امداد و سوانح 8781

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 25 25 20 20 امداد و سوانح 8782
 26 احمر استان قزوین  هالل

 26 احمر استان قم  کاربردي هالل-مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 امداد و سوانح 8783

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  سنندج ردستانک 15 15 20 20 امداد و سوانح 8784
 15  بهزیستی استان کردستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بم کرمان 15 15 20 20 امداد و سوانح 8785
 15  بهزیستی بم استان کرمان

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 امداد و سوانح 8786
 26 احمر استان کرمان هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20  سوانحامداد و 8787
 26 احمر استان کرمانشاه هالل

کهگیلویه و  15 15 20 20 امداد و سوانح 8788
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 26 احمر استان کهگیلویه و بویراحمد  هالل

  کاربردي -ز آموزش علمی مرک گرگان گلستان 15 15 20 20 امداد و سوانح 8789
 26 احمر استان گلستان هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 امداد و سوانح 8790
 26 احمر استان گیالن هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 15 15 20 20 امداد و سوانح 8791
 26 احمر استان لرستان  هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 امداد و سوانح 8792
 99  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 امداد و سوانح 8793
 26 احمر استان مازندران هالل

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 25 25 15 15 امداد و سوانح 8794
 26 ان مرکزي احمر است هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  میناب هرمزگان 25 25 15 15 امداد و سوانح 8795
 26 احمر میناب  جمعیت هالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 امداد و سوانح 8796
 26 احمر استان همدان  هالل

 99 بردي شهرداري یزد کار-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 امداد و سوانح 8797

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 امداد و سوانح 8798
 26 احمر استان یزد هالل
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 807زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)30(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر ستانا
 اشتغال

 گرایش نظامی اطالعات •
 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 40 - - - سیگنالی اطالعات

 8799 شیرازي صیاد شهید 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
46 

  گرایش نظامی اطالعات •
  کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 40 - - - فیزیکی تامین

 8800 شیرازي صیاد شهید

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
46 

 گرایش نظامی اطالعات •
 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 40 - - - اطالعات آوريجمع

 8801 شیرازي صیاد شهید 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
46 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز ارومیه غربی آذربایجان 30 - - - اطالعات حفاظت امور •
 8802 ارومیه انتظامی نیروي

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
28 

 
 808زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل   کدرشته:)31(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 برديکار - علمی آموزش مرکز ارومیه غربی آذربایجان 15 15 20 20 آشپزي 8803
 99 غربی آذربایجان دستی صنایع 

 هما هايهتل گروه کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 25 25 15 15 آشپزي •
8804 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
75 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 15 15 20 20 آشپزي 8805
 99 بنیاد گردشگران حتیسیا مشاوره و مطالعات 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز بجنورد شمالی خراسان - 30 - 40 آشپزي 8806
 99 بجنورد ايحرفه و فنی 

  کاربردي - علمی آموزش مرکز کرمان کرمان - 30 - 40 آشپزي 8807
 17 کرمان استان جهانگردي خدمات

 يکاربرد - علمی آموزش مرکز ساري مازندران 15 15 20 20 آشپزي 8808
 99 هتلداري ايحرفه و فنی 

 99 تبریز دستی صنایع کاربردي - علمی آموزش مرکز تبریز شرقی آذربایجان 30 - 40 - جهانگردي خدمات 8809

 کاربردي - علمی آموزش مرکز ارومیه غربی آذربایجان 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8810
 99 غربی آذربایجان دستی صنایع 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اصفهان اصفهان 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8811
 30 اصفهان جهان نقش دستی صنایع 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 جهانگردي خدمات 8812
 99 3 تهران جهانگردي صنعت 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 جهانگردي خدمات *
 8813 نتهرا 23 واحد هنر و فرهنگ 

 .اختصاص داردهاي البرز و تهران  ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان *
99 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - جهانگردي خدمات 8814
 99 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 جهانگردي خدمات *
 8815 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

 هما هايهتل گروه کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 25 25 15 15 جهانگردي خدمات •
8816 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
75 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8817
 99 بنیاد گردشگران سیاحتی مشاوره و مطالعات 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 25 25 15 15 جهانگردي خدمات 8818
 53 اکو فرهنگی موسسه 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 30 - 40 - جهانگردي خدمات 8819
 30 رضوي خراسان میراث 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8820
 30 پردیسان جهانگردي و هتلداري 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز شیراز فارس 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8821
 99 شیراز صنعتی مدیریت سازمان 
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 808زیرگروه آموزشی  -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)31(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 99 کازرون کاربردي - علمی آموزش مرکز کازرون فارس 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8822

 کاربردي - علمی آموزش مرکز سنندج کردستان 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8823
 99 سنندج دستی صنایع 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کرمان کرمان 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8824
 17 کرمان استان جهانگردي خدمات 

 کاربردي - علمی آموزش زمرک رشت گیالن 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8825
 99 )رشت( گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز ساري مازندران 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8826
 99 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز ساري مازندران 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8827
 99 هتلداري ايحرفه و فنی 

 99 کالردشت گلدشت کاربردي - علمی آموزش مرکز کالردشت مازندران 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8828

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اراك مرکزي 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8829
 30 مرکزي استان دستی صنایع 

 30 تانههگم میراث کاربردي - علمی آموزش مرکز همدان همدان 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8830
 99 یزد االئمه جواد کاربردي - علمی آموزش مرکز یزد یزد 15 15 20 20 جهانگردي خدمات 8831

  کاربردي - علمی آموزش مرکز ارومیه غربی آذربایجان 15 15 20 20 هتلداري 8832
 99 غربی آذربایجان دستی صنایع

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اردبیل اردبیل 15 15 20 20 هتلداري 8833
 99 اردبیل دستی یعصنا 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 هتلداري 8834
 99 3 تهران جهانگردي صنعت 

  کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 هتلداري*
 8835 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ

 .تصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اخ*
99 

 هما هايهتل گروه کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 25 25 15 15 هتلداري•
8836 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
75 

  کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 15 15 20 20 هتلداري 8837
 99 بنیاد گردشگران سیاحتی مشاوره و مطالعات

 کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 30 - 40 - هتلداري 8838
 30 رضوي خراسان میراث 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 15 15 20 20 هتلداري 8839
 30 پردیسان جهانگردي و هتلداري 

  کاربردي - علمی آموزش مرکز قم قم 30 - 40 - هتلداري 8840
 30 قم استان دستی صنایع

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کرمان کرمان 15 15 20 20 هتلداري 8841
 17 کرمان استان جهانگردي خدمات 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز ساري مازندران 15 15 20 20 هتلداري 8842
 99 هتلداري ايحرفه و فنی 

 99 ردشتکال گلدشت کاربردي - علمی آموزش مرکز کالردشت مازندران 15 15 20 20 هتلداري 8843

  کاربردي - علمی آموزش مرکز اراك مرکزي - 30 - 40 هتلداري 8844
 30 مرکزي استان دستی صنایع

 99 قشم ايحرفه و فنی کاربردي - علمی آموزش مرکز قشم هرمزگان 15 15 20 20 هتلداري 8845
 99 یزد االئمه جواد کاربردي - علمی آموزش مرکز یزد یزد 15 15 20 20 هتلداري 8846

 
 901زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)32(ماره جدول ش

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی 9001
 99  گروه صنایع غذایی شیرین عسل
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 902زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)33(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن دمر زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اردبیل اردبیل - 30 - 40 فرهنگی امور 9002
 99 اردبیل 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اصفهان اصفهان 15 15 20 20 فرهنگی امور 9003
 15 اصفهان استان بهزیستی

 يکاربرد - علمی آموزش مرکز کرج البرز 25 25 15 15 فرهنگی امور 9004
 31 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 99 2 ایالم کاربردي - علمی آموزش مرکز ایالم ایالم 15 15 20 20 فرهنگی امور 9005
 99 دهلران کاربردي - علمی آموزش مرکز دهلران ایالم 15 15 20 20 فرهنگی امور 9006
 برديکار - علمی آموزش مرکز بوشهر بوشهر 15 15 20 20 فرهنگی امور 9007

 99 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 25 25 15 15 فرهنگی امور 9008
 99 رودکی هنري و فرهنگی بنیاد 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - فرهنگی امور 9009
 42 ارتش سیاسی عقیدتی سازمان 

 47 مطهري شهید کاربردي - علمی آموزش رکزم تهران تهران 20 20 - - فرهنگی امور 9010
 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - فرهنگی امور 9011

 99 تهران 7 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 فرهنگی امور 9012
 99 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ 

  کاربردي - علمی آموزش مرکز رانته تهران 15 15 20 20 فرهنگی امور 9013
 99 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 20 20 20 20 فرهنگی امور 9014
 99 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - فرهنگی امور 9015
 99 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ 

  کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - نگیفره امور 9016
 99 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 فرهنگی امور 9017
 99 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - فرهنگی امور 9018
 99 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - فرهنگی امور 9019
 99 تهران 43 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 فرهنگی امور 9020
 99 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي -علمی آموزش مرکز تهران تهران 50 - 40 - فرهنگی امور *
 9021 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - فرهنگی امور 9022
 99 تهران 55 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 25 25 15 15 فرهنگی امور 9023
 53 اکو فرهنگی موسسه 

 68 نیورام يشهردار يکاربرد - یعلم آموزش مرکز ورامین تهران 30 - 40 - فرهنگی امور 9024

 توسعه، معاونت کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 30 - 40 - فرهنگی امور •
 9025 رضوي قدس آستان پشتیبانی و مدیریت

 .رشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان این کداز پذیرفته •
56 

 36 اهواز خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز اهواز خوزستان 30 30 15 15 فرهنگی امور 9026
 99 ابهر کاربردي - علمی آموزش مرکز ابهر زنجان 20 20 25 25 فرهنگی امور 9027
 21 سمنان شهرداري کاربردي - علمی آموزش مرکز سمنان سمنان 15 15 20 20 فرهنگی امور 9028
 کاربردي - علمی آموزش مرکز زاهدان بلوچستان و سیستان 35 - 35 - فرهنگی امور 9029

 31 زاهدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز قم قم - 30 - 40 فرهنگی امور *
 9030 قم واحد هنر و فرهنگ

 .ط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربو*
31 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز سنندج کردستان 15 15 20 20 فرهنگی امور 9031
 99 کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 فرهنگی امور 9032
 99 کرمانشاه 1 واحد هنر و فرهنگ

 و کهگیلویه - 30 - 40 فرهنگی امور 9033
 کاربردي - علمی آموزش مرکز یاسوج دبویراحم

 15 بویراحمد و کهگیلویه استان بهزیستی
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 902زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)33(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته غلشا آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 99 1 گرگان کاربردي - علمی آموزش مرکز گرگان گلستان - 30 - 40 فرهنگی امور 9034
 کاربردي - علمی آموزش مرکز رشت گیالن 30 - 40 - فرهنگی امور 9035

 63 گیالن استان ایثارگران امور و شهید بنیاد سازمان

 کاربردي - علمی آموزش کزمر آبادخرم لرستان 15 15 20 20 فرهنگی امور 9036
 15 لرستان استان بهزیستی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز آبادخرم لرستان 15 15 20 20 فرهنگی امور 9037
 26 لرستان استان احمرهالل

 کاربردي - علمی آموزش مرکز محمودآباد مازندران - 30 - 40 فرهنگی امور 9038
 71 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اراك مرکزي 15 15 20 20 فرهنگی امور 9039
 99 اراك 1 واحد هنر و فرهنگ

 99 میناب کاربردي - علمی آموزش مرکز میناب هرمزگان 15 15 20 20 فرهنگی امور 9040
 کاربردي - علمی آموزش مرکز اسدآباد همدان 15 15 20 20 فرهنگی امور 9041

 99 اسدآباد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز همدان همدان 15 15 20 20 فرهنگی امور 9042
 99 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 99 میبد خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز میبد یزد 15 15 20 20 فرهنگی امور 9043
 99 اردبیل خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز اردبیل اردبیل 15 15 20 20 خبرنگاري 9044
 99 کنگان کاربردي - علمی آموزش مرکز نگانک بوشهر 15 15 20 20 خبرنگاري 9045
 36 خبر دانشکده تهران تهران 15 15 20 20 خبرنگاري 9046
 36 مشهد خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 15 15 20 20 خبرنگاري 9047
 36 خبرنگاران کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 15 15 20 20 خبرنگاري 9048
 36 اهواز خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز اهواز خوزستان 30 20 20 15 يخبرنگار 9049

 کاربردي - علمی آموزش مرکز قم قم 15 15 20 20 خبرنگاري *
 9050 قم واحد هنر و فرهنگ

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
31 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز مودآبادمح مازندران 30 - 40 - خبرنگاري 9051
 71 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اراك مرکزي 30 - 40 - خبرنگاري 9052
 99 اراك 1 واحد هنر و فرهنگ 

 99 میبد خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز میبد یزد 15 15 20 20 خبرنگاري 9053
 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 25 - - - رسانی اطالع و کتابداري خدمات 9054

 42 ارتش سیاسی عقیدتی سازمان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 رسانی اطالع و کتابداري خدمات 9055
 99 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 يکاربرد - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - رسانی اطالع و کتابداري خدمات 9056
 99 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ

 و کتابداري خدمات *
 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 45 - 30 - رسانی اطالع 

 9057 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ
 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

99 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز آبادعلی گلستان 35 35 - - رسانی اطالع و کتابداري خدمات 9058
 15 گلستان استان کتول آبادعلی بهزیستی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اسدآباد همدان 15 15 20 20 رسانی اطالع و کتابداري خدمات 9059
 99 اسدآباد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز همدان همدان 15 15 20 20 رسانی اطالع و کتابداري خدمات 9060
 99 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تبریز شرقی آذربایجان 15 15 20 20 عمومی روابط 9061
 99 تبریز صنعتی مدیریت سازمان

 21 تبریز شهرداري کاربردي - علمی آموزش مرکز تبریز شرقی آذربایجان 15 15 20 20 عمومی روابط 9062
 کاربردي - علمی آموزش مرکز ارومیه غربی آذربایجان 15 15 20 20 عمومی روابط 9063

 17 غربی آذربایجان 1 واحد هنر و فرهنگ
 99 اردبیل خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز اردبیل اردبیل 15 15 20 20 عمومی روابط 9064
 کاربردي - علمی آموزش مرکز اردبیل اردبیل - 30 - 40 عمومی روابط 9065

 99 اردبیل 1 واحد هنر و فرهنگ

 و آران اصفهان 15 15 20 20 عمومی روابط 9066
 بیدگل

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 99 بیدگل و آران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اصفهان اصفهان 55 35 - - عمومی روابط 9067
 21 اصفهان استان هايشهرداري
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 902زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر آموزشی هاي تحصیلی گروه  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)33(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کرج البرز 25 25 15 15 عمومی روابط 9068
 31 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 99 1 ایالم کاربردي - علمی آموزش مرکز ایالم ایالم 15 15 20 20 عمومی روابط 9069

 کاربردي - علمی آموزش مرکز بوشهر بوشهر 15 15 20 20 عمومی روابط 9070
 99 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کنگان بوشهر 40 20 15 15 عمومی روابط 9071
 35 پارس نرژيا اقتصادي ویژه منطقه سازمان

 99 کنگان کاربردي - علمی آموزش مرکز کنگان بوشهر 15 15 20 20 عمومی روابط 9072
 36 خبر دانشکده تهران تهران 15 15 20 20 عمومی روابط 9073
 47 مطهري شهید کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 20 20 - - عمومی روابط 9074

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - عمومی روابط 9075
 99 تهران 7 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 15 15 20 20 عمومی روابط 9076
 99 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 35 - 40 - عمومی روابط 9077
 99 تهران 14 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - عمومی روابط 9078
 99 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 25 25 20 20 عمومی روابط 9079
 99 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 15 - 20 - عمومی روابط 9080
 99 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - عمومی ابطرو 9081
 99 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - عمومی روابط 9082
 99 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 عمومی روابط 9083
 99 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - عمومی روابط 9084
 99 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - عمومی روابط 9085
 99 تهران 43 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 عمومی روابط 9086
 99 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - عمومی روابط 9087
 99 تهران 55 واحد هنر و فرهنگ

 36 مشهد خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 15 15 20 20 عمومی روابط 9088

 کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 15 15 20 20 عمومی روابط 9089
 31 رضوي خراسان 2 واحد هنر و فرهنگ

 36 اهواز خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز اهواز خوزستان 15 15 20 20 عمومی روابط 9090

 کاربردي - علمی آموزش مرکز ابهر زنجان 15 15 20 20 عمومی روابط 9091
 99 قلعهصایین شهرداري

 99 بیارجمند شهرداري کاربردي - علمی آموزش کزمر بیارجمند سمنان 15 15 20 20 عمومی روابط 9092

 کاربردي - علمی آموزش مرکز دامغان سمنان 30 - 40 - عمومی روابط 9093
 99 )ندامغا(سمنان  کشاورزي جهاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز شاهرود سمنان 15 15 20 20 عمومی روابط 9094
 99 )دشاهرو (سمنان کشاورزي جهاد 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز زاهدان بلوچستان و سیستان 35 - 35 - عمومی روابط 9095
 31 زاهدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز شیراز فارس 15 15 20 20 عمومی روابط 9096
 36 شیراز خبر

 کاربردي - علمی آموزش مرکز سنندج کردستان 15 15 20 20 عمومی روابط 9097
 99 کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد* 9098 کرمان استانداري کاربردي - علمی آموزش مرکز کرمان کرمان 70 - - - عمومی روابط *
99 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کرمان کرمان 15 15 20 20 عمومی روابط 9099
 21 کرمان استان هايشهرداري همیاري سازمان

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 عمومی روابط 9100
 99 کرمانشاه 1 واحد هنر و فرهنگ
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 902زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)33(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر ستانا
 اشتغال

 و کهگیلویه 15 15 20 20 عمومی روابط 9101
 کاربردي - علمی آموزش مرکز گچساران بویراحمد

 17 2 گچساران

 کاربردي - علمی آموزش مرکز گرگان گلستان 35 20 15 15 عمومی روابط 9102
 19 گرگان واحد کارگر خانه

 99 3 گرگان کاربردي - علمی آموزش مرکز گرگان گلستان 15 15 20 20 عمومی بطروا 9103
 کاربردي - علمی آموزش مرکز بابل مازندران 15 15 20 20 عمومی روابط 9104

 55 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز ساري مازندران 15 15 20 20 عمومی روابط 9105
 99 نمازندرا 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز محمودآباد مازندران 30 - 40 - عمومی روابط 9106
 71 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز نوشهر مازندران 15 15 20 20 عمومی روابط 9107
 99 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اراك مرکزي 15 15 20 20 عمومی روابط 9108
 99 اراك 1 واحد هنر و فرهنگ

  يکاربرد - یعلم آموزش مرکز خمین مرکزي 40 - 30 - عمومی روابط 9109
 99 نیخم 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز بندرعباس هرمزگان 15 15 20 20 عمومی روابط 9110
 99 هرمزگان استانداري پژوهش و آموزش دفتر

 کاربردي - علمی آموزش مرکز همدان همدان 15 15 20 20 عمومی روابط 9111
 99 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 99 میبد خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز میبد یزد 15 15 20 20 عمومی روابط 9112
 کاربردي - علمی آموزش مرکز اصفهان اصفهان - 30 - 40 فیلم و نوار مترجمی 9113

 99 اصفهان 2 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - فیلم و رنوا مترجمی 9114
 99 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 فیلم و نوار مترجمی 9115
 99 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ 

  يکاربرد - یعلم آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 فیلم و نوار مترجمی 9116
 99 تهران 32 واحد هنر و رهنگف

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 15 15 20 20 فیلم و نوار مترجمی 9117
 99 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ

 
 903زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)34(جدول شماره 

 سیت پذیرشظرفیت و جن
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

9118 
 فیلم سازي با گرایش 
 99  کاربردي خبر اردبیل-مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 کمک کارگردانی

 فیلم سازي با گرایش  9119
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 کمک کارگردانی

 31  تهران4فرهنگ و هنر واحد 

 فیلم سازي با گرایش  9120
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 کمک کارگردانی

 99  تهران38 فرهنگ و هنر واحد 

 فیلم سازي با گرایش  9121
  کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 کمک کارگردانی

 99 3گرگان 

 لم سازي با گرایش فی 9122
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 کمک کارگردانی

 99  همدان1 فرهنگ و هنر واحد 

 فیلم سازي با گرایش  9123
  کاربردي-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 کمک کارگردانی

 99  یزد1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان نجانز 30 - 40 -  تدوین فیلم-سازي  فیلم 9124
 99 جهاد دانشگاهی زنجان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20  تدوین فیلم-سازي  فیلم 9125
 99  یزد1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 برداري  عکاسی و فیلم-سازي  فیلم 9126
 31  تهران4حد  فرهنگ و هنر وا

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 برداري  عکاسی و فیلم-سازي  فیلم 9127
 99  تهران11 فرهنگ و هنر واحد 
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 903زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)34(جدول شماره ادامه 
 و جنسیت پذیرشظرفیت 
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 برداري  عکاسی و فیلم-سازي  فیلم 9128
 99  تهران38 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  دمشه خراسان رضوي - 30 - 40 برداري  عکاسی و فیلم-سازي  فیلم 9129
 36  خراسان رضوي1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 35 - 35 - برداري  عکاسی و فیلم-سازي  فیلم 9130
 31  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-لمی مرکز آموزش ع رشت گیالن 15 15 20 20 برداري  عکاسی و فیلم-سازي  فیلم 9131
 99 )رشت( گیالن 1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 برداري  عکاسی و فیلم-سازي  فیلم 9132
 55  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 برداري  عکاسی و فیلم-سازي  فیلم 9133
 99  مازندران1 هنر واحد  فرهنگ و

  کاربردي -مرکز آموزش علمی  نوشهر مازندران 15 15 20 20 برداري  عکاسی و فیلم-سازي  فیلم 9134
 99  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40  نقاشی متحرك-سازي  فیلم 9135
 31  تهران4 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  قم قم - 30 - 40  نقاشی متحرك-ازي س فیلم *
 9136  فرهنگ و هنر واحد قم

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
31 

 
 904 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)35(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - ایرانی ساز گرایش موسیقی •
 9137 موسیقی 11 واحد هنر و فرهنگ

 .به عمل خواهد آمدو آزمون عملی احبه شدگان این کدرشته محل مصاز پذیرفته •
50 

 77 نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران 15 - 20 - ایرانی ساز گرایش موسیقی 9138

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 جهانی ساز گرایش موسیقی 9139
 31 تهران 4 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران هرانت 30 - 40 - جهانی ساز گرایش موسیقی •
 9140 موسیقی 11 واحد هنر و فرهنگ

 .به عمل خواهد آمدو آزمون عملی شدگان این کدرشته محل مصاحبه از پذیرفته •
50 

 77 نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران 15 - 20 - جهانی ساز گرایش موسیقی 9141
 

 905زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  وین رشتهو عنامحل  کدرشته :)36(جدول شماره 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 99 تبریز دستی صنایع کاربردي - علمی آموزش مرکز تبریز شرقی آذربایجان - 30 - 40 گرافیک 9142

 کاربردي - علمی آموزش مرکز ارومیه غربی آذربایجان 15 15 20 20 گرافیک 9143
 99 غربی آذربایجان دستی صنایع

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اردبیل اردبیل - 30 - 40 گرافیک 9144
 99 اردبیل 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اصفهان اصفهان 15 15 20 20 گرافیک 9145
 99 عتیق سکه گز شرکت

 99 شهر زرین کاربردي - علمی آموزش مرکز شهرزرین اصفهان - 30 - 40 گرافیک 9146

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کرج البرز 25 25 15 15 گرافیک 9147
 31 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 99 1 ایالم کاربردي - علمی آموزش مرکز ایالم ایالم 15 15 20 20 گرافیک 9148
 99 دشتی کاربردي - علمی آموزش مرکز دشتی بوشهر - 30 - 40 گرافیک 9149
 99 دیلم کاربردي - علمی آموزش مرکز دیلم بوشهر 15 15 20 20 گرافیک 9150
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 905زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)36(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گرافیک *
 9151 تهران 6 واحد هنر و فرهنگ

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 رافیکگ 9152
 99 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - گرافیک 9153
 99 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گرافیک 9154
 99 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - گرافیک 9155
 99 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گرافیک *
 9156 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ

 .ارداختصاص دهاي البرز و تهران  ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان *
99 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - گرافیک 9157
 99 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گرافیک 9158
 99 تهران 29 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 30 - 40 - گرافیک 9159
 99 هرانت 31 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گرافیک 9160
 99 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گرافیک 9161
 99 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 40 - 35 گرافیک 9162
 99 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 15 15 20 20 گرافیک 9163
 99 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گرافیک 9164
 99 تهران 42 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گرافیک 9165
 99 تهران 44 احدو هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گرافیک 9166
 99 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ

 99 رعد نیکوکاري کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 35 35 10 10 گرافیک 9167

  آزاد یعال آموزش موسسه تهران تهران 30 - 40 - گرافیک 9168
 99 ریرکبیام يفناور تیریمد

 و چهارمحال 15 15 20 20 گرافیک 9169
 کاربردي - علمی آموزش مرکز شهرکرد بختیاري

 99 شهرکرد پیام تعاونی

 تربت رضوي خراسان - 30 - 40 گرافیک 9170
 حیدریه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 99 1 حیدریه تربت

 99 1 سبزوار کاربردي - علمی آموزش مرکز سبزوار رضوي خراسان - 30 - 40 گرافیک 9171
 36 خبرنگاران کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 15 15 20 20 گرافیک 9172

 کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان - 30 - 40 گرافیک 9173
 36 رضوي خراسان 1 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان 15 15 20 20 گرافیک 9174
 31 رضوي خراسان 2 حدوا هنر و فرهنگ

 99 2 بجنورد کاربردي - علمی آموزش مرکز بجنورد شمالی خراسان 15 15 20 20 گرافیک 9175

 کاربردي - علمی آموزش مرکز زاهدان بلوچستان و سیستان 35 - 35 - گرافیک 9176
 31 زاهدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 99 1 مرودشت کاربردي - علمی آموزش مرکز مرودشت فارس 15 15 20 20 گرافیک 9177

 شهرك قزوین - 30 - 40 گرافیک 9178
 البرز صنعتی

 کاربردي - علمی آموزش مرکز
 19 قزوین واحد کارگر خانه

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کرمان کرمان - 30 - 40 گرافیک 9179
 99 کرمان واحد هنري حوزه
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 905زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر زشی هاي تحصیلی گروه آمو و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)36(جدول شماره ادامه 
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 99 1 گرگان کاربردي - علمی آموزش مرکز گرگان گلستان - 30 - 40 گرافیک 9180
 99 2 کاووس گنبد کاربردي - علمی آموزش مرکز گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 گرافیک 9181

 کاربردي - علمی آموزش مرکز رشت گیالن 15 15 20 20 گرافیک 9182
 )ترش( گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ

99 

 بروجرد لرستان 15 15 20 20 گرافیک 9183
 کاربردي - علمی آموزش مرکز

 و کشاورزي صنعت، کنندگانتولید تعاونی شرکت
 بروجرد دامپروري

23 

  کاربردي - علمی آموزش مرکز آمل مازندران 15 15 20 20 یکگراف 9184
 99 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز بابل مازندران 15 15 20 20 گرافیک 9185
 55 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز محمودآباد مازندران - 30 - 40 گرافیک 9186
 71 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز نوشهر مازندران - 30 - 40 گرافیک 9187
 99 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ

  يکاربرد - یعلم آموزش مرکز خمین مرکزي - 30 - 40 گرافیک 9188
 99 نیخم 1 واحد هنر و فرهنگ

 99 کیش کاربردي - علمی آموزش مرکز کیش هرمزگان 15 15 20 20 گرافیک 9189

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اللجین همدان 15 15 20 20 گرافیک 9190
 30 همدان اللجین دستی صنایع

 کاربردي - علمی آموزش مرکز همدان همدان 15 15 20 20 گرافیک 9191
 99 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 99 میبد خبر کاربردي - علمی آموزش مرکز میبد یزد 15 15 20 20 گرافیک 9192

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گریم 9193
 99 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 35 - 40 گریم 9194
 99 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 گریم 9195
 99 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ

 99 تبریز دستی صنایع کاربردي - علمی آموزش مرکز تبریز شرقی آذربایجان - 30 - 40 ایرانی نقاشی 9196

 کاربردي - علمی آموزش مرکز اصفهان اصفهان - 30 - 40 ایرانی نقاشی 9197
 30 اصفهان جهان نقش دستی صنایع

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 25 25 15 15 ایرانی نقاشی 9198
 99 کیرود هنري و فرهنگی بنیاد

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 ایرانی نقاشی *
 9199 تهران 6 واحد هنر و فرهنگ

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 ایرانی نقاشی 9200
 99 تهران 11 دواح هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 ایرانی نقاشی *
 9201 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ

 .اختصاص داردهاي البرز و تهران  ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان *
99 

 رديکارب - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 ایرانی نقاشی 9202
 99 تهران 29 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 ایرانی نقاشی 9203
 99 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 35 - 35 ایرانی نقاشی 9204
 99 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران 15 15 20 20 ایرانی نقاشی 9205
 99 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز تهران تهران - 30 - 40 ایرانی نقاشی 9206
 99 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ

 کاربردي - علمی آموزش مرکز مشهد رضوي خراسان - 30 - 40 ایرانی نقاشی 9207
 36 رضوي خراسان 1 واحد هنر و فرهنگ
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 905زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)36(جدول شماره  ادامه
 ظرفیت و جنسیت پذیرش

 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد
 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

 کاربردي - علمی آموزش مرکز قم قم - 30 - 40 ایرانی نقاشی *
 9208 قم استان دستی صنایع

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
30 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز قم قم - 30 - 40 ایرانی نقاشی *
 9209 قم واحد هنر و فرهنگ

 .تصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اخ*
31 

 کاربردي - علمی آموزش مرکز سنندج کردستان 15 15 20 20 ایرانی نقاشی 9210
 99 سنندج دستی صنایع

 کاربردي - علمی آموزش مرکز کرمان کرمان - 30 - 40 ایرانی نقاشی 9211
 17 کرمان استان جهانگردي خدمات

 کاربردي - علمی آموزش مرکز همدان همدان 15 15 20 20 ایرانی نقاشی 9212
 99 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 
 906زیرگروه آموزشی  -فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)37(جدول شماره 

 ظرفیت و جنسیت پذیرش
 عنوان رشته کدرشته شاغل آزاد

 مرد زن مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بروجرد لرستان 25 25 15 15 طراحی پوشاك 9213
 99 پوش بروجرد  شرکت زاگرس
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  هاي مختص شاغلین  تعریف شاغل و کد اشتغال کدرشته محل،رشته محل کدنام مرکز،: )38( دول شمارهج 
   سازمان بازرسی کل کشور وبانک انصار استان تهران

 .» ها را ندارند محل از این کدرشته سایر متقاضیان حق استفاده «

 کد اشتغال تعریف شاغل  )39(کدرشته محل مطابق جدول شماره  نام مرکز

 مرکز آموزش علمی ـ کاربردي 
 پردازي ایران شرکت داده

7010 

 مرکز آموزش علمی ـ کاربردي 
  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

9220 

 مرکز آموزش علمی ـ کاربردي 
  تهران56فرهنگ و هنر واحد 

8856 

 مرکز آموزش علمی ـ کاربردي 
 انکانون سردفتران و دفتریار

8858 

 »متقاضیان سازمان بازرسی کل کشور«
گردد که به صورت رسمی، پیمـانی، قـانون    شاغل به فردي اطالق می  
 شـرکتی در سـازمان   یـا دادي تمام وقـت     کار، مأمور تمام وقت، قرار    

 .کار باشد بازرسی کل کشور استان تهران مشغول به

95 

 مرکز آموزش علمی ـ کاربردي 
 آموزش و پژوهش صنایع ایران

8855 

 مرکز آموزش علمی ـ کاربردي 
 خانه کارگر واحد تهران

8857 

 »متقاضیان بانک انصار استان تهران«
گردد کـه در بانـک انـصار اسـتان تهـران        شاغل به فردي اطالق می    

 .کار باشد مشغول به
96 

 
 
 
 

 بانک انصار استان تهران و سازمان بازرسی کل کشور  مختص شاغلینهاي  رشته محل کد:)39 (جدول شماره
 .»ها را ندارند سایر متقاضیان حق انتخاب این کدرشته محل «

ظرفیت و جنسیت 
 گروه شاغل پذیرش

 آموزشی
کد 

 زیرگروه
 آموزشی

 عنوان رشته کد رشته
 مرد زن

کد  عنوان مرکز شهر استان
 اشتغال

فناوري اطالعات و  *
 ارتباطات

 تهران تهران 10 10
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 پردازي ایران شرکت داده

صنعت
 

609 7010 

 . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
95 

802 8855 
 حسابداري گرایش 
 خدمات عمومی

 تهران تهران 60 -
  کاربردي -مرکز علمی 

 آموزش و پژوهش صنایع ایران
96 

802 8856 
 حسابداري گرایش 

 دولتی
 تهران تهران 20 -

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران56فرهنگ و هنر واحد 

95 

802 8857 
 حسابداري گرایش 

 مالی
 تهران تهران 60 -

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 ر واحد تهرانخانه کارگ

96 

ت و خدمات اجتماعی
مدیری

 

803 8858 
 حقوق قضایی گرایش 

 علوم ثبتی
 تهران تهران 10 10

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 کانون سردفتران و دفتریاران

95 

گ و هنر
فرهن

 

 تهران تهران 10 10 امور فرهنگی 9220 902
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

95 
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  کاربردي-هاي پودمانی علمی دورهکاردانی مقطع مجري  آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی :)40(جدول شماره  
کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا

  کاربردي–مرکز آموزش علمی  اهر
 0426 6377080 دو کیلومتري جاده قدیم اهر شرکت سحر سبز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی بناب
 احد آموزشی بنابو

  نرسیده به نیروگاه سهند- تبریز- جاده بناب5کیلومتر 
 0412 7280226 روبروي شهرك صنعتی

 0411 2898706 ملک راه قرا  سه-توجاده سن مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی

 اداره کل تعاون - جنب بازار روز-خیابان آزادي :1ساختمان شماره 
 آذربایجان شرقی استان

 ابتداي کوچه - شهریور 17- چهارراه باغشمال :2ساختمان شماره 
 47 پالك -نوبر 

4779490 0411 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0411 3853880 2 پالك -متري عماد18 - خیابان نور-شهرك یاغچیان آذربایجان شرقیاستان اداره کل دادگستري 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0411 3321191  انتهاي خیابان تخت طاووس شرقی-خیابان ولیعصر  استاندارد تبریز
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0411 4412323  روبروي بیمارستان محالتی-راه نرسیده به نصف- بهمن22خیابان   غله8بازرگانی منطقه 

 کاربردي-ش علمیمرکز آموز
 0411 3818932  جنب مرکز بهداشت برادران شهید باالپور-شهر رجایی بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  آذربایجان شرقیبهزیستی استان

 نشانی روبروي آتش- خیابان سلیمان خاطر-خیابان آزادي
 0411 4782340 اداره بهزیستی شهرستان تبریز

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0411 5404510 خیابان ارتش جنوبی آذربایجان شرقیپست 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0411 2313435 2 خیابان بهشت -21 روبروي کالنتري -شهرك ارم  تبریزجهاد دانشگاهی
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0411 4789099  سازمان حج و زیارت- جنت خیابان-خیابان آزادي حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد تبریز

 )شهید ظهیري( خیابان قالیچیلر -بلوار منجم
 هاي آسمانجنب آپارتمان

2842238 0411 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0411 3301581  متري صفا20 –ی  انتهاي خیابان شهریار شمال-کوي ولیعصر  سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0411 4480106  شرکت بنیان دیزل-منطقه صنعتی غرب شرکت بنیان دیزل

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0411 6552399  زیرگذر شمالی- کوچه اول - بلوار استاد شهریار -خیابان آبرسان  پتروپیرامونشرکت 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري تبریز

 نرسیده به تربیت معلم -انتهاي خیابان طالقانی: 1ساختمان شماره
 عالمه

 هفته بازار - اول خیابان دارایی-خیابان آزادي: 2ساختمان شماره
  جنب ساختمان معاونت حقوقی شهرداري تبریز-قدیم

5424299 0411 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی تبریز

  نرسیده به بیالنکوه - به طرف عباسی-راه آبرسانچهار
 0411 6580091  باغ کمال-کوچه شیخ کمال

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنایع کوچک آذربایجان شرقی

  روبروي موتوژن- جاده صنعت-منطقه صنعتی غرب تبریز
 0411 4450983 شهرك فناوري خودرو

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0411 5532532 508 پالك - تقاطع پاستور قدیم-خیابان شریعتی جنوبی )تبریز( آذربایجان شرقی صنایع و معادن

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 دو تبریزاي شماره  فنی و  حرفه

 روبروي -  مرداد و بلوار منجم5 بین بلوار -خیابان چاي کنار
 0411 2814764  خیابان شهید دستفروش-13کالنتري 

 يکاربرد-یزش علممرکز آمو
 0411 2898931 سازي اشینراه م  سه-وجاده سنت یک تبریزاي شماره  فنی و  حرفه

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
  گروه صنایع غذایی شیرین عسل

  شهرك صنعتی سلیمی-آذرشهر - جاده تبریز35کیلومتر 
 0412 4328838  متري اول30

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0411 2896082  و تحقیقمرکز آموزش -سازي تبریز  گروه ماشین-قراملک ازي تبریزس گروه ماشین

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مخابرات آذربایجان شرقی

 ساختمان جدید التأسیس مرکز آموزش مخابرات -ابتداي زعفرانیه
 0411 3338484 استان

 تبریز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0411 5402939  مرکز مدیریت آموزش و پژوهش استان-خیابان حافظ هالل احمر استان آذربایجان شرقی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی تیکمه داش
 0432 3122234 اول بلوار استاد شهریار استاد شهریار تیکمه داش

 کاربردي-مرکز آموزش علمی سراب
 اي سراب فنی و حرفه

 0431 2225030 خیابان مهارت

آذربایجان 
 شرقی

 

 ربرديکا-مرکز آموزش علمی شبستر
 0471 2226767 متر به طرف نوجه ده  صد- بعد از پل میالد-خیابان میالد شرقی شبستر
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  کاربردي-هاي پودمانی علمی مجري مقطع کاردانی دوره مراکز آموزشی آدرس و شماره تلفن ):40(جدول شماره ادامه 
کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا
 کاربردي -ز آموزش علمیمرک

 بازرگانی واحد مراغه
  سه راهی خیام-آهن خیابان راه:1ساختمان شماره

 4پالك   - کوي امیرالمومنین-خیابان پاسداران: 2ساختمان شماره
2242050 0421 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 مراغه 0421 2234333  جنب دبیرستان منصور- خیابان ساسان-خیابان اوحدي صنایع غذایی مراغه

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0421 2236228  روبروي گرمابه دروازه- خیابان قم شمالی-خیابان اوحدي مراغه

 کاربردي -مرکز آموزش علمی مرند
 0491 2220040  شهرك صنعتی سرامیکی مرند- جلفا- جاده قدیم مرند5کیلومتر  مرند

 ملکان
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0422  8229860 بلوار شمس تبریزي  ملکاناهیجهاد دانشگ

آذربایجان 
 شرقی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی میانه
 0423 2235092 اي  خیابان فنی و حرفه-بلوار شهداي زینبیه اي میانه فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0441 2239155 3  نبش کوچه- 2 همافر -خیابان مدرس  بازرگانی استان آذربایجان غربی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان آذربایجان غربی

  خیابان عارف- خیابان هشت شهریور:1ساختمان شماره 
  دانشگاه پیام نور2روبروي ساختمان شماره 

 راه مجاهد  روبروي سه- خیابان ولیعصر :2ساختمان شماره 
3850860 0441 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0441 2584355  جاده فرعی کولق- جاده فرودگاه5کیلومتر   ارومیهد دانشگاهیجها

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 )ارومیه(جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

 سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان غربی - جاده سلماس5کیلومتر 
 0441 2620307 مجتمع آموزشی جهاد کشاورزي

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0441 3484330  روبروي پزشکی قانونی- خیابان عمار -خیابان شهید مدرس  شهرداري ارومیه
 کاربردي -مرکز آموزش علمی

 صنایع دستی آذربایجان غربی
  کاربردي-مرکز آموزش علمی - جاده سلماس2کیلومتر 

 0441 2620208 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان
 کاربردي - علمیمرکز آموزش

 0441 3480216  نبش خیابان شفا-خیابان عمار  آذربایجان غربی1فرهنگ و هنر واحد 

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 فنی و حرفه اي ارومیه

  )حسین آباد( خیابان مهارت - کمربندي خاتم ااالنبیاءجاده 
 0441 2340011 انتهاي وکیل آباد 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0441 3369686 جنب هتل ساحل -بلوار والفجر  اتی ارومیهمالی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0441 2753444 پور  خیابان شهید قلی- بعد از پل سوم خرداد -ابتداي جاده سلماس  نیروي انتظامی ارومیه

 ارومیه

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0441 3454111 خیابان باهنر آذربایجان غربیاحمر استان هالل 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی بوکان
 بوکان

   خیابان شهید چمران-ه فرمانداري فلک:1ساختمان شماره
 3کوچه سرو 

  علی آباد -فلکه جانبازان   :2ساختمان شماره       
  ساختمان هنرستان عالمه طباطبایی

6260781 0482 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی تکاب
 0482 5228466  فرمانداري سابق-ینیخیابان امام خم دهخدا تکاب

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 1مهاباد 

 راه مولوي  باالتر از چهار-خیابان جمهوري اسالمی
 0442 2242930 114 پالك

 کاربردي-مرکز آموزش علمی مهاباد
 2مهاباد 

 22 پالك - 17 کوچه -8 ایستگاه - فرهنگیان:1ساختمان شماره
 12 کوچه -کوي فرهنگیان  :2ساختمان شماره       

 دبیرستان غیرانتفاعی تربیت
راه وفایی    سه–الدین ایوبی   خیابان صالح:3ساختمان شماره 

 241 پالك -روبروي بانک کشاورزي 

2442308 0442 

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0481 2453545  تبریز- جاده میاندوآب3کیلومتر  فنی و حرفه اي میاندوآب

 جانربایآذ
 غربی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی میاندوآب
 میاندوآب

  خیابان شهداي شرقی-بلوار انقالب :1ساختمان شماره 
  13 جنب کالنتري - خیابان سرباز :2ساختمان شماره 

 )س(پیش دانشگاهی حضرت معصومه 
2339535 0481 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اداره کل تعاون استان اردبیل

  روبروي نیروي انتظامی- نرسیده به شورابیل-خیابان دانشگاه
 پژوه مجتمع آموزشی دانش

4445622 0451 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0451 2246515 123 پالك - روبروي پل استخر-خیابان معلم  اردبیلجهاد دانشگاهی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0451 7728361  شهرك گلسار-ن گلسار خیابا- خیابان کشاورز-فلکه سعدي جهاد کشاورزي اردبیل

 اردبیل اردبیل

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0451 6632078  جنب سالن شهید خدنگی- شهرك رازي-میدان ایثار خانه کارگر واحد اردبیل
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 نشهرستا
 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 خبر اردبیل

  جنب اداره کل پست استان اردبیل-بزرگراه شهدا
 0451 6616828 مجتمع خوارزمی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

مع مسکونی  جنب مجت- باالتر از میدان فرهنگ-شهرك کارشناسان
 0451 7714090 شرکت گاز اردبیل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0451 8816569  جنب موسسه بازیافت- حمام جام جم-میدان جهاد اردبیلاستان هاي   شهرداري سازمان همیاري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0451 2240572 و بیمه البرز جنب بانک کشاورزي -میدان شریعتی پژوهان ایران سوله اردبیلشرکت دانش

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 شرکت ذوب آهن اردبیل

 جنب بانک - روبروي پمپ بنزین- خیابان بعثت:1ساختمان شماره
 رفاه شعبه بعثت

  اردبیل1 شهرك صنعتی شماره - میدان ایثار:2ساختمان شماره
6621230 0451 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 یلصنایع دستی اردب

  خیابان استاد منزوي- خیابان سی متري:1ساختمان شماره
  طبقه دوم- خیابان دانشگاه:2شماره  ساختمان

 پژوهان ساختمان دانش
3361200 0451 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0451  5518351  باالتر از نمایشگاه بین المللی-خیابان دانشگاه  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد

 يکاربرد-یعلممرکز آموزش 
 0451 6616090  اردبیل2 مرکز شماره - جنب نیروگاه-خیابان مقدس اردبیلی اي اردبیل فنی و حرفه

 اردبیل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان اردبیل

  جنب ایستادیوم تختی-) ره(خیابان امام خمینی 
 0451 2231300 ساختمان هالل احمر

 ربردي کا-مرکز آموزش علمی
 1آباد  پارس

  جنب دارالقرآن- خیابان ابن سینا-خیابان امام
 0452 7232901  جنب اداره پست- خیابان امام :ساختمان اداري

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 پارس آباد 0452 7322901 دوز اصالن جاده 10کیلومتر  )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0452 7232801  طبقه چهارم- بهمن29 ساختمان -خیابان شهید بهشتی جنوبی پارس آبادخانه کارگر واحد 

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم خلخال
 0452 4220092 دلرب خیابان سنج-انتهاي خیابان آیت اله سعیدي اي خلخال فنی و حرفه

 اردبیل

 کاربردي-آموزش علمی مرکز گرمی
 0452 6244070  جنب تربیت بدنی-خیابان هالل احمر گرمی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی آران و بیدگل
 0362 2730022 )ع( خیابان حضرت ابوالفضل -)ع(میدان امام حسین  آران و بیدگل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی اردستان
 شهرداري مهاباد

 0362 5322773 آموز بلوار دانش

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ري استان اصفهاناداره کل دادگست

  خیابان شهید نیکبخت-چهار باغ باال :1ساختمان شماره 
 دادگستري کل استان اصفهان

  بعد از خیابان فرهنگیان- خیابان بزرگمهر :2ساختمان شماره 
 بست بهزاد نبش بن

2683606 0311 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  اصفهانانصارالمهدي

 ه چهارراه پیروزي نرسیده ب-خیابان هشت بهشت شرقی 
 0311 9512502 کوچه خرم

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0311 5220702  ایستگاه دانشسرا-خیابان جی بهزیستی استان اصفهان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0311 2203312  پست بازار- سراي هندوها- خیابان مشیر-خیابان هاتف پست اصفهان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 اصفهاناستان جامعه اسالمی کارگران 

  جنب بیمارستان شهید صدوقی-بزرگمهر خیابان
 0311 2679018 اله شهرستانیکوي آیت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی اصفهان

  شهرك منظریه-شهر  خمینی-انتهاي بلوار دانشگاه صنعتی
 بلوار پردیس

3667268 0311 

 ردي کارب-موزش علمیآمرکز 
 جهاد کشاورزي اصفهان

 جنب شرکت آبفار - خیابان جهاد:1ساختمان شماره
 9 کیلومتر - شهر جدید بهارستان:2ساختمان شماره

  جاده قلعه شور
2337081 0311 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0311 6687020 76 پالك - کوچه هشتم-خیابان هزار جریب حج و زیارت استان اصفهان

 کاربردي- علمیمرکز آموزش
 شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

  خیابان خرم-) دروازه تهران(میدان جمهوري اسالمی 
 28 پالك-خیابان شهیدان شرقی

3386713 0311 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 عتیق شرکت گز سکه

  بعد از خیابان شهیدان کاظمی-خمینی خیابان امام
 0311 3310730 وت خیابان مادي فت-نرسیده به خانه اصفهان

 اصفهان

 اصفهان
 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 برقیشرکت مهندسی آسانسور و پله

  آسمان فراز
 0311 6625456 49  و48 پالك - کوچه سینا- خیابان شیخ مفید-خیابان فیض
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 نشهرستا
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 هاي استان اصفهانشهرداري
 خیابان سجاد - بعد از چهارراه آپادانا-پل بزرگمهر 

 0311 6633281 2 پالك - جنب موسسه قوامین

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی نقش جهان اصفهان

  چهارراه فرسان- عسگریه خیابان :1ان شماره ساختم
 جنب دبستان شهید جعفریان

 )مجموعه شهشهان( خیابان ابن سینا :2ساختمان شماره 
2278901 0311 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0311 6259434 21پالك  -هاکوي سنگتراش -خیابان حکیم نظامی  اصفهان2هنر واحد فرهنگ و

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0311 6690961  خیابان کارگر-خیابان هزار جریب اي اصفهان فنی و حرفه

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0311 6690961  خیابان کارگر-خیابان هزار جریب اصفهانهاي تخصصی  مهارتاي  فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0311 6626939 نبش کوچه باشگاه نفت -) آپادانا اول(خیابان شهید قدوسی  گروه صنعتی انتخاب

 اصفهان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0311 6640043  جنب جمعیت هالل احمر- بلوار آیینه خانه-پل خواجو هالل احمر استان اصفهان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی تیران و کرون
 0332 3227173  داران- جاده تیران3کیلومتر  تیران و کرون

 کاربردي-مرکز آموزش علمی کخور و بیابان
 0324 4223559 میدان امام خمینی خور و بیابانک

 کاربردي -مرکز آموزش علمی زرین شهر
 0334 2221851 ر خیابان والفج-خیابان فردوسی زرین شهر

 کاربردي -مرکز آموزش علمی علویجه
 0332 4243322 هبلوار دانشگا علویجه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0361 5574600  جنب اداره دامپزشکی- خیابان قطب راوندي6کیلومتر  )کاشان(جهاد کشاورزي اصفهان 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
  کاشان17خانه کارگر واحد 

  پاسگاهخیابانانتهاي  -بلوار امام رضا :1ساختمان شماره 
  مخابراتخیابانجنب 

 ب حسینیه شهدا جن- خیابان فاضل نراقی :2ساختمان شماره 
 کاشان 0361 4444868

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0361 5512002 کارگرپشت باشگاه رفاه  - جاده راوند 7کیلومتر  اي کاشان فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  نایین
 0323 2261931  جنب پارك مهارت– بلوار جهاد –خیابان شهید رجایی  نایین

 اصفهان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی هرند
 0312 6333899 بلوار شهید صفار هرندي هرند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0261 2522669 1 پالك – کوچه یاس غربی –خیابان اقاقیا  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2بعثت 

  زندان رجایی شهر - بلوار موذن -شهر  رجایی
 0261 4401004 ...تمع آموزشی ابراهیم خلیل امج

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0261 3265028 حصار  ندامتگاه قزل- انتهاي کیانمهر -مهرشهر  3بعثت 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي کرج

 0261 6700872  خیابان شهید همت- جاده ماهدشت5کیلومتر 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0261 2541825  جنب اداره گاز- شهرك اداري حسن آباد-حسن آباد خانه کارگر واحد کرج

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0261 2806031 میدان استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0261 2704232 خیابان ذکریاي رازي شرکت تولیدي قند کرج

 کاربردي-رکز آموزش علمیم
 شرکت صنعتی زرماکارون

 جنب - نبش چهار راه حدادي - بلوار سرداران غربی-گلشهر
 0261 4408505 ساختمان قائم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت صنعتی کوشا کرج

 )معین سیر( خیابان هشتم - بلوار امام خمینی-محمدشهر
 اتحاد ردآه  روبروي کارخان-اولین کوچه فرعی سمت چپ

 چپ درب دوم سمت
6312727 0261 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي صنعتی ایران خودرو شرکت قالب

 کاال  جنب شرکت نیک-زوین ق- اتوبان کرج5کیلومتر 
 0261 4706615  جنوبی اتوبان4ضلع 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري کرج

 ام خمینی  متري ام44 کوچه - فلکه پنجم فردیس-فردیس
 0261 6504900 جنب پمپ بنزین

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0261 2815150 1اي شماره   مرکز آموزش فنی و حرفه-خیابان ذوب آهن  شهید خداییاي  فنی و حرفه

 کرج البرز

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0261 4428037 3اي شماره  فنی و حرفهمرکز آموزش  -خیابان هالل احمر اي شهید رهبري فنی و حرفه
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 نشهرستا

 کاربردي - آموزش علمیمرکز کرج
 البرزاحمر استان هالل 

  13گلستان  - شمالیخیابان طالقانی-عظیمیه 
 0261 2542827 ) خجسته(کوچه هالل احمر 

 نظرآباد
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 سیمان آبیکشرکت 
 البرز 0282 2897455 آبیک  شرکت سیمان- قزوین- اتوبان تهران80 کیلومتر

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم هشتگرد
 ایران فریمکو

 دشت  تهران– جاده قدیم کرج به هشتگرد 20کیلومتر 
 0262 4525460  شرکت ایران فریمکو-فریمکو بلوار ایران 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی آبدانان
 0842 6225814  خرداد شمالی15 خیابان -)ره (خیابان امام خمینی آبدانان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 1ایالم 

 جنب کانون پرورش - بلوار دانشجو- میدان میالد:1ساختمان شماره
 ان و نوجوانانفکري کودک

 9 خیابان کارگر - بلوار کارگر- شهرك صنعتی:2ساختمان شماره
3335427 0841 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2ایالم 

  روبروي درمانگاه - بلوار شهید مدرس:1ساختمان شماره
 تأمین اجتماعی

  انتهاي خیابان بعثت- بلوار جمهوري :2ساختمان شماره
 )ره(هنرستان امام خمینی 

 ) ره(امام خمینی  بلوار شمالی میدان :3ساختمان شماره
  جمهوريبلوارتر از  پایین
  تقاطع بعثت- بلوار جمهوري :4ساختمان شماره

2222229 0841 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0841 2221868  خیابان ربابه کمالی-میدان شهدا بهزیستی استان ایالم

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 دانشگاهی ایالمجهاد 

  خیابان پاسداران:1ساختمان شماره
 0841 3341744  روبروي فرمانداري ایالم- خیابان طالقانی:2ساختمان شماره

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0841 2226081 خیابان شهداي چالسرا ایالماي  فنی و حرفه

 ایالم

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 هالل احمر استان ایالم

 0841 3364017 شهداخیابان سیدال

 کاربردي-مرکز آموزش علمی ایوان
 0842 3239390  انتهاي کوچه نواب صفوي-) ره (خیابان امام خمینی ایوان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی دره شهر
 0842 5224359  روبروي پارك شهرداري-) ع (خیابان امام حسین 1دره شهر 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی دهلران
 ندهلرا

 ی خیابان شهید اعلم-کوي ریاست جمهوري
 نبش کوچه شهداي گمنام

7220276 0842 

شیروان و 
 چرداول

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0842 4224418 )عج (خیابان ولی عصر -سرآبله  کوالك غرب

 ایالم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی مهران
 0842 8226191  جنب دبیرستان باهنر-2 فاز -فرخ آباد مهران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0773 4244738  کوچه آیت- خیابان آیت-خیابان سازمانی برازجان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی برازجان
 0773 4241286 خیابان شهید عباسپور بهزیستی برازجان استان بوشهر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0771 5554154  جنب خدمات عرب نیدي-گاهخیابان فرود اداره کل دادگستري استان بوشهر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0771 5563068 خیابان شهید چمران استانداري بوشهر

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 0771 5551117 2 پالك – کوچه جهاد –خیابان رئیس علی دلواري  حج و زیارت استان بوشهر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0771 4541606 ها کوي خواجه-بهمنی ع شیالتی خلیج فارسعلوم و صنای

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0771 5560724 1 جاشو وچه ک- والفجریابان خ-میدان شیالت  بوشهر1فرهنگ و هنر واحد

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 بوشهراي  فنی و حرفه

 0771 4546448  جاده نیروگاه اتمی2کیلومتر 

شهربو  

 بوشهر

 کاربردي-زش علمیمرکز آمو
 هالل احمر استان بوشهر

 0771 2526140 خیابان معلم
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 نشهرستا
 يکاربرد-یمرکز آموزش علم

 شت و صنعت پاسارگاد تنگستانشرکت ک
  نژاد جنب داروخانه دکتر تنگستانی - خیابان انقالب -شهر اهرم 

 0772 5222650 2 پالك 
 يکاربرد-یمرکز آموزش علم تنگستان

 0773 4852119 )ره(خیابان امام خمینی  - شهر شبانکاره -شهرستان دشتستان  شهرداري شبانکاره

 کاربردي-مرکز آموزش علمی دشتی
 0772 6222564 سازي شهرك آماده -خورموج دشتی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی دیلم
 0772 4242830 انتهاي خیابان شهداي جنوبی دیلم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

  میدان فاضل جمی- منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس-عسلویه
 0772 7374725 وحدت خیابان -بلوار سیراف

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 کنگاناي  فنی و حرفه

 کنگان 0772 7343716  بلوار اصلی-بنک 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0772 7213323  جنب هنرستان طالقانی- خیابان دانشجو-خیابان دانشگاه کنگان

 بوشهر

 کاربردي -مرکز آموزش علمی گناوه
 0772 3247811  دیلم- گناوه جاده3کیلومتر  بندرسازان گناوه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی اسالمشهر
 021 56155400 آموز  جنب پارك دانش-48 انتهاي خیابان -خیابان زرافشان خانه کارگر واحد اسالمشهر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی پاکدشت
 شرکت ماهان

  روبروي مجتمع مسکونی شهداي مظفر-) ع(بلوار امام رضا 
 021 36031178  متري شهید شیرنسب24

 021 88409701 34 پالك- بین چهاراه قصرو خیابان اندیشه-خیابان شهید بهشتی دانشکده خبر

 021 33218146  یگان ویژه ناجا- خیابان وحدت-کالهدوزمیدان شهید مجتمع آموزشی شهید ایرانی
  کاربردي-مرکز آموزش علمی

 آموزشی و پژوهشی
 ارت صنایع و معادن تهرانوز

  خیابان شهید صارمی غربی -الهی خیابان استاد نجات
 021 88806997 34و36و 64پالك 

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 021 77639912 7 پالك – کوچه فرزانگان –) آمل(خیابان شریعتی  اتحادیه صنف مشاورین امالك تهران

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 ندگان طال، جواهر، نقره، اتحادیه فروش

 سکه و صراف تهران
 021 33217111  بلوار هجرت– سه راه تختی –خیابان پیروزي 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 88830108 72 پالك - خیابان شهید کالنتري-خیابان سپهبد قرنی انجمن سازندگان قطعات خودرو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ي خدمات ها انجمن صنفی شرکت

 پس از فروش خودرو
 021 44536005  خیابان فجر- بلوار یاس- خیابان گلها-تهرانسرشرقی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و 

 فروشندگان مبل

 آموزي  جنب نهضت سواد-خیابان فاطمی
 021 88977850 119پالك -بین کاج و پروین اعتصامی 

 کاربردي-زش علمیمرکز آمو
 بازرگانی واحد تهران

  باالتر از پمپ بنزین- خیابان وصال شیرازي-خیابان انقالب
 021 66468726 24 شماره -کوچه نایبی

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 021 66743358  کوچه استاد شهریار–خیابان حافظ جنوبی  بنیاد فرهنگی و هنري رودکی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 پژوهش و مهندسی جوش ایران

  خیابان هفتم شرقی-کبیري طامه  خیابان شهید-بزرگراه همت غرب
 021 44606167 1 پالك -نبش کوچه معادن

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 88113805 866 پالك - نبش قندي-خیابان شریعتی پست تهران

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 88310113 217 پالك -ایرانشهر شمالی ن تهرا-تحقیقات صنعتی ایران 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 چرم تهران

 تر از زرتشت  پایین- خیابان فلسطین شمالی-میدان فاطمی
 021 88971831 2 پالك -کوچه برادران شهید حمید و وحید غفاري

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان تهران

 دکی شمالی  نبش رو-خیابان آزادي
 021 64512909 جنب ساختمان حج و زیارت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد تهران

  بعد از تقاطع ولیعصر-خیابان طالقانی: 1ساختمان شماره 
 440 و 438پالك 

  بعد از میدان شیر پاستورریزه-بزرگراه فتح: 2ساختمان شماره
 خیابان فتح بیست و یکم

66490050 021 

  
 تهران

 تهران

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 66283713  خیابان شهرك دانش- چهارراه ایران خودرو14کیلومتر-بزرگراه فتح راه و ترابري
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 نستاشهر
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 تهرانساپکو 
  خیابان کامران کبیري طامه-بزرگراه شهید همت غرب

 021 44461100  ضلع غربی پارك بزرگمهر-)شاهین شمالی(

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 021 44659450  جاده مخصوص کرج4کیلومتر  سازمان صنایع هوایی

 اربرديک-مرکز آموزش علمی
 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 021 22940183  مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا-خیابان لویزان
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 
 شهرداري تهران

 021 22296969 40 شماره - تقاطع بدیعی-خیابان اقدسیه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سوانح طبیعی

 خیابان شهید فیاضی -وي  باالتر از چهارراه پارك-عصر  ولیخیابان
 021 22633073 9 پالك-کوچه شبدیز-) فرشته سابق (

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 شرکت آبادراهان پارس

 جنب – بعد از سه راه شیشه مینا – جاده مخصوص کرج 5کیلومتر 
نبش  –سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  گروه بین المللی آبادراهان پارس–خیابان سوم 
48620 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

   خیابان پارك- نرسیده به پل همت-اصفهانی خیابان اشرفی
 021 44241331 زندگی  ساختمان پیشتازان آیین-شهرك هما

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 وري کت تعاونی کارخانجات فراشر

 هاي روغنی ایران روغن و دانه

 کوچه شهید بخشی - خیابان مفتح شمالی-خیابان شهید مطهري
 021 88828954 27 پالك -موقر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 پردازي ایران شرکت داده

  باالتر از چهارراه سپند-الهی شمالی خیابان استاد نجات
 021 88909231 35ك   پال- کوچه خسرو 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 استان تهران بیمه ایرانشرکت سهامی 

  انتهاي خیابان شکرآبی- باالتر از مطهري -شریعتی خیابان 
 021 88409297 83شماره 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 66808372  شرکت شیر پگاه تهران-جاده قدیم کرج  پگاه تهرانشرکت شیر پاستوریزه 
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 شرکت صنعتی آما
 021 44664116 3 نبش بیمه -جاده مخصوص5/1کیلومتر 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت صنعتی کوشا تهران

 اراه شیشه مین  سه-جاده مخصوص کرج
 021 44540033  نبش شهرك فرهنگیان-به سمت شمال بلوار ولیعصر

 برديکار-مرکز آموزش علمی
 الکتریک شرکت کارخانجات پارس

  بعد از چهارراه فرحزادي-سمت شمال  به-بزرگراه یادگار امام 
 021 22098182 180  پالك- 5 و 3  نبش کوهسار-رگران شمالیخیابان ایثا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت گسترش انفورماتیک ایران

 021 66706051 880  پالك - ظالهی و حاف نجات فاصل استاد   حد- انقالبخیابان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تهران شرکت مهرکام پارس

  تهرانسر اصلی- جاده مخصوص کرج9کیلومتر 
 021 44504274 22 پالك -29 خیابان -بعد از چهارراه صدف

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت مهندسی و تحقیقات 

 تهرانصنایع الستیک 

 شهرك علم و فناوري - بلوار پژوهش- همتانتهاي بزرگراه شهید
 021 44580906 پژوهش

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 22450724  ضلع شمالی ستاد نیروي زمینی ارتش-اتوبان لشگرك شهید صیاد شیرازي

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهید مطهري

  انتهاي شرقی اتوبان شهید بابایی:1ساختمان شماره
  جنب مدرسه پسرانه امیدان فردا-)ره( امام خمینی مجتمع مسکونی

  شهرك شهید فکوري- میدان آزادي:2ساختمان شماره
 پور ساختمان شهید صنیعی

77005662 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 )عج(صنایع غالت قائم

 )مقابل کوي دانشگاه( خیابان شانزدهم -خیابان کارگر شمالی
 14 پالك -خیابان فجر یک

88025662 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  مرکز تهران- صنایع و معادن ایران

 )شهید نوریان( کوهستان نهم - میدان فرمانیه:1ساختمان شماره
 43پالك 

  خیابان پانزدهم-کارگر شمالی خیابان :2ساختمان شماره
 86پالك 

22804520 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 88789835 5 پالك-کوچه اعال رحیمی-خیابان گاندي 3صنعت جهانگردي تهران 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنعت هوانوردي تهران

   شهرك آزادي- جاده مخصوص کرج5کیلومتر -بعد از اکباتان
 021 44546205  ساختمان ابوفاضل-)ره (خیابان امام خمینی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تکواندوفدراسیون 

 کوچه مریم-کوچه میرزاپور-عتیخیابان شری
 021 22242441 مقابل مجتمع مسکونی سبحان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 77470075  روبروي نیروي دریایی سابق-)اسبدوانی سابق(اتوبان شهید دوران  فدراسیون سوارکاري 

 تهران تهران

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران4فرهنگ و هنر واحد 

 نی و خیابان استاد نجات الهی ابان قره بین خی-خیابان سمیه
 021 88941226 163پالك 
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 نشهرستا
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

  تهران6واحد فرهنگ و هنر 
 کوچه تنگستان چهارم - سه راه اقدسیه- پاسداران شمالی-نیاوران

 021 26131952 12 پالك -باالتر از تاالر سبز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران7فرهنگ و هنر واحد 

 الشعراي بهار  خیابان ملک-خیابان سمیه  :1ساختمان شماره
  2  پالك- بن بست سهند -جنب برج سپهر

 1020  ساختمان- پل کالج-خیابان انقالب: 2ساختمان شماره
88834991 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

  انتهاي خیابان خوارزمی - خیابان مالصدرا-میدان ونک
 021 88612361  تهرانجنب مرکز لرزه نگاري

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هران ت11فرهنگ و هنر واحد 

  کوچه رشتچی-جنوبی  ابتداي کارگر-میدان انقالب
 021 66436095 12و10  و8شماره 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  موسیقی11 فرهنگ و هنر واحد

 021 66957791 )ره(خمینی  امامخیابان  تقاطع -)عج(خیابان ولیعصر 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران13فرهنگ و هنر واحد 

 زرتشت شرقی   خیابان-باالتر از میدان ولیعصر :1شمارهساختمان 
 45پالك

  کوچه مالیی-باالتر از میدان ولیعصر  :2ساختمان شماره
 12پالك 

88934456 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران14فرهنگ و هنر واحد 

 021 88903868 10  پالك- کوچه افشین-  خیابان نجات الهی-زند خیابان کریمخان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

  خیابان میرزاي شیرازي شمالی-خیابان شهید مطهري
 021 88714920 29 پالك -کوچه عرفان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

  کوي معینی- ابتداي خیابان جمالزاده شمالی-میدان انقالب
 021 66906826 8 و 22 و 20پالك 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران20 فرهنگ و هنر واحد 

  بعد از خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان شهید مطهري
 021 88307570 8 پالك - خیابان گلریز

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 88500738 20 پالك- کوچه دوم- خیابان پاکستان-خیابان شهید بهشتی  تهران23فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

  بین کارگر شمالی و جمالزاده-ربیخیابان فاطمی غ
 021 66947126 27 و 11 پالك - نبش کوچه هما-خیابان سیندخت جنوبی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران26فرهنگ و هنر واحد 

 ابتداي محمدعلی جناح -ادقیه فلکه دوم ص: 1ساختمان شماره 
 ابتداي کوچه احسانگر

  خیابان جامی-خیابان حافظ :2ساختمان شماره
 1 پالك -خیابان میردامادي

  خیابان شهید محمد بیگی-خیابان جامی: 3ساختمان شماره 
 18پالك 

66702659 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران29فرهنگ و هنر واحد 

  خیابان هجرت- خیابان پیامبر شرقی-الیبزرگراه ستاري شم
 021 44092724 48  پالك-کوچه کرمی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران31فرهنگ و هنر واحد 

  روبروي پمپ بنزین-ابتداي خیابان سهروردي شمالی
 021 88454480 22 پالك-خیابان نیکان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران32فرهنگ و هنر واحد 

 021 22709384 213 پالك - بعد از میدان دربند-یابان دربندخ

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران33فرهنگ و هنر واحد 

 بست دوم  بن– باالتر از تقاطع طالقانی -الهی  خیابان نجات
 021 84041000 6پالك 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران34فرهنگ و هنر واحد 

  خیابان بهنام-کاشانی...ا ابان آیت خی-فلکه دوم صادقیه
 021 44047771 1/2 پالك - نبش خیابان شانزدهم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران35 فرهنگ و هنر واحد 

 بین پل کریمخان و -خیابان میرزاي شیرازي: 1ساختمان شماره 
 94 پالك -13کوچه  -خیابان شهید مطهري 

 خیابان کی نژاد -یرازيخیابان میرزاي ش: 2ساختمان شماره 
 34 پالك - مقابل کالنتري سنایی -) کامکار سابق(

88832331 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران38فرهنگ و هنر واحد 

  بلوار تعاون- انتهاي اتوبان حکیم :1ساختمان شماره 
 3/1 پالك -  3 نبش نیلوفر -خیابان نیلوفر 

 انتهاي خیابان پروین اعتصامی -خیابان فاطمی :2ساختمان شماره 
 59پالك  -نبش کوچه آونگ

88006059 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران41 فرهنگ و هنر واحد 

 عصر و حافظ  بین چهارراه ولی-خیابان انقالب
 16 پالك -شهریار  خیابان استاد-ضلع شرقی پارك دانشجو

66752092 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 66556643 26 و 8 پالك - خیابان مظفري خواه-میدان گلها  تهران42  و هنر واحدفرهنگ

 تهران تهران

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران43فرهنگ و هنر واحد 

 کرد  خیابان شهید حسین- مجیدیه شمالی-بزرگراه رسالت
 20  پالك- نرسیده به میدان بهشتی-خیابان نهاندست

26300999 021 
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کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران44فرهنگ و هنر واحد 

 خیابان شهید موسوي - نرسیده به میدان فردوسی-خیابان انقالب
 021 88812949 1 پالك- خیابان شهید محمدآقا-)فرصت(

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران47فرهنگ و هنر واحد 

  بعد از کوچه ریاض- باالتر از چهارراه طالقانی-خیابان ولیعصر
 569پالك 

88944359 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران49فرهنگ و هنر واحد 

  نبش ارکیده شرقی-ار المهدي بلو-آباد شمالی خیابان جنت
 021 44826280 جنب آموزشکده دخترانه سما

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران54فرهنگ و هنر واحد 

  خیابان فرصت شیرازي-میدان انقالب :1ساختمان شماره 
 32  پالك

  خیابان فرصت شیرازي-میدان انقالب : 2ساختمان شماره 
 132 پالك -نبش ماهتاب 

66434203 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران55فرهنگ و هنر واحد 

 روبروي دانشگاه امیرکبیر - نرسیده به چهارراه کالج-خیابان حافظ
 021 88809590 8 پالك -کوچه آرژانتین

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهران56فرهنگ و هنر واحد 

 نیا   کوچه ساوجی- خیابان پاکستان -شهید بهشتی خیابان 
 021 88531864 27پالك -) کوچه هشتم(

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 88714849 26 پالك - خیابان هفتم -الدین اسدآبادي  خیابان سیدجمال هاي نوین ساختمان فناوري

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فنون و خدمات هوایی تهران

  9Aوك  بل- شهرك اشکانیه - بازارك -شهرستان رباط کریم 
 021 56613181 )ره(ضلع شمالی فرودگاه حضرت امام خمینی 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 قالبسازان ایران

  روبروي پمپ بنزین-آباد  ایستگاه قاسم-خیابان دماوند
 021 77501660 3 پالك - کوچه قادر پناه-ییخیابان شهید کیا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تهرانقوه قضاییه

  بلوار شهید عزیزي- نرسیده به میدان آزادي-ان آزاديخیاب
 021 66088379 10  پالك- کوچه ولیعصر- سمت چپ-کوچه سلطان محمدي

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 88775011  جدید2530 پالك - نرسیده به میدان ونک-خیابان ولیعصر شمالی کانون سردفتران و دفتریاران

 برديکار-مرکز آموزش علمی
 021 48224965  مرکز آموزش ایران خودرو-18 درب - جاده قدیم کرج14کیلومتر  گروه صنعتی ایران خودرو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 گروه صنعتی گلرنگ

 کوچه سعیدي- باالتر از اتوبان نیایش-خیابان آفریقا
 021 26200349 24 پالك

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 021 88883130 3 پالك – بن بست شمس –) عج(خیابان ولیعصر  هاي هما گروه هتل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  مدیریت و خدمات مهندسی 

 عالمه طبرسی

 ضلع شمال غرب پل ستارخان -خیابان ستارخان
 68 پالك - نبش رییسی-)پاك شمالی(پور  اول خیابان حاجی

44262001 021 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 22867029 178 پالك - میدان قبا- خیابان قبا-خیابان شریعتی  و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیادمطالعات

 يکاربرد-یمرکز آموزش علم
 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

 شهرداري تهران
  ساختمان دارالفنون– خیابان کلهر – نوفالح –میدان انقالب 

 021 66573000 42 پالك 

 يکاربرد-یلممرکز آموزش ع
 021 88882353 27 پالك – کوچه پردیس –خیابان مالصدرا  موسسه فرهنگی اکو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نیکوکاري رعد

  پیروزان جنوبی- هرمزان2 فاز -)شهرك غرب(شهرك قدس 
 021 88082266 74پالك 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر استان تهران

 021 88437139  نبش خیابان زیتون– خیابان ترکمنستان –ي خیابان استاد مطهر
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 021 66753931 1 پالك – کوچه هاشمی فرد –خیابان ولی عصر  هاي قرآنی کشور هماهنگی توسعه و فعالیت

 کاربردي- علمیزمرک
 آموزش و پژوهش صنایع ایران

  جنب ایستگاه مترو- خیابان کازرون شمالی -بلوار میرداماد 
 021 22916536 7پالك 

 موسسه آموزش عالی آزاد
 انفورماتیک ایران

 حد فاصل خیابان نصرت و بلوار کشاورز -خیابان کارگر شمالی
 021 66930421 27 پالك - کوچه باغ نو-خیابان قدر

 موسسه آموزش عالی آزاد
 021 88886325 18 پالك -ه ساعی کوچ- شمال پارك ساعی-خیابان ولیعصر عصر دین و دانش

 موسسه آموزش عالی آزاد
 علوم و فنون دانشسار

  کوي شکرابی  -باالتر از خیابان مطهري  -خیابان شریعتی
 021 22214126 41 پالك -نبش کوچه فریبا 

 موسسه آموزش عالی آزاد
 021 88790481 17و  15 پالك – خیابان تابان غربی –آفریقا بلوار  مدیریت فناوري امیرکبیر

 موسسه آموزش عالی آزاد
 نهاوند

  نبش کوچه اعرابی-ن خردمند شمالی خیابا-خیابان کریمخان
 021 88316192 97پالك 

 تهران تهران

 موسسه آموزش عالی آزاد
 هادي

 اله نوري و جالل آل احمد لضضلع جنوب غربی تقاطع شیخ ف
 021 88254832 زیر پل آزمایش
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 نشهرستا

  کاربردي-مرکز آموزش علمی دماوند
 شرکت آسانسورسازي دماوند

کیلومتر سه جاده مراء - بلوار شاهد-روبروي پمپ بنزین گیالوند
 021 77338087 سازي دماوند شی، تحقیقاتی آسانسورمجتمع آموز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی شهریار
 3 تهران جهاد دانشگاهی

  جاده اصلی شهر-صفادشت - مالرد :1ساختمان شماره 
 روبروي شهرك صنعتی

  یوسف آباد قوام- صفادشت -مالرد : 2ساختمان شماره 
 ابتداي بلوار

65437225 021 

 کاربردي-موزش علمیمرکز آ
 شرکت صنایع شیر تهران شهداد

  ابتداي ورودي شهر ورامین– 25 کیلومتر – ورامین –اتوبان تهران 
 021 36163334 جنب کارخانه وارنا

 تهران

 کاربردي-مرکز آموزش علمی ورامین
 شهرداري ورامین

 021 36201053  جنب اداره راهنمایی و رانندگی–میدان ولیعصر 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0381 3385013 )ره (خمینی  بلوار امام-میدان دفاع مقدس انجمن جوشکاري

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري

 0381 2264335  باالتر از دانشگاه پیام نور شهرکرد-فردوسی شمالی خیابان 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ونی پیام شهرکردتعا

  بعد از تقاطع کاشانی-خیابان طالقانی :1ساختمان شماره
 خیابان سعادت

 2 فاز - شهرك قطب صنعتی:2ساختمان شماره
 3انتهاي سروستان 

2226490 0381 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0381 3340960 26 پالك - خیابان یاسر-خیابان حافظ شمالی  شهرکردجهاد دانشگاهی

 کاربردي-ز آموزش علمیمرک
 جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

 0381 4422440 کشاورزي  مجتمع آموزش جهاد-چالشتر

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0381 2228400  جنب پل هوایی- ابتداي جاده سامان -بلوار انقالب  اي شماره یک شهرکرد فنی و حرفه

 شهرکرد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0381 2254821  کوي فرهنگیان-خیابان دروازه سامان چهار محال و بختیارياستان هالل احمر 

چهارمحال 
 و بختیاري

 فارسان
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فارسان

 0382 7220238 اي شهید باهنر وحرفه  جنب هنرستان فنی-بلوار شهدا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی اسدیه
 0562 3224899  شهرك اسدیه-دیه شهر اس-شهرستان درمیان  شهرداري اسدیه

 بشرویه
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 شهرداري بشرویه
 0535 3224073 خیابان قائم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0561 4316667  بین رضویه فرشته- خیابان امامت-سجادشهر نشانی خراسان جنوبی آتش

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جنوبی نبهزیستی استان خراسا

 0561 4434428  استانداري2 جنب ساختمان شماره -کوچه شهید محالتی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1بیرجند

 0561 2222225 100 پالك-2 ابتداي مدرس -میدان ابوذر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بیرجند

 0561 2223073  تقاطع خیابان قدس-غفاري... ا بلوار آیت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان خراسان جنوبی

  جنب مدرسه راهنمایی – 6 انتهاي مدرس –خیابان مدرس 
 0561 2232941 )ع( موسسه آموزشی امام علی –شریف پناه 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0561 2213520 اي  کوچه سایت اداري فنی و حرفه-خیابان صنعت و معدن  اي بیرجند فنی و حرفه

 بیرجند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0561 2235320 گازاريشهید  کوچه -خیابان شهداي عبادي استان خراسان جنوبیاحمر هالل 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی خوسف
 جهاد کشاورزي بیرجند

 0561 2224845  محمدیه- جاده کرمان18کیلومتر 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی سرایان
 انشهرداري سرای

 0562 8222700 نبش میدان قدس

 فردوس
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فردوس

  خیابان تختی-خیابان مدرس :1ساختمان شماره
 بدنی فردوس جنب اداره تربیت

  متري16 تقاطع معلم و :2ساختمان شماره
2220744 0534 

خراسان 
 جنوبی
 

 نهبندان
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نهبندان

 0562 6224843 انتهاي بلوار دانشگاه
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 نشهرستا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی تربت جام
 تربت جامصنعت غذا 

 0528 2232030 )جدید(بلوارکمربندي شهید فهمیده 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی تربت حیدریه
 0531 2293068 نور روبروي دانشگاه پیام - مشهد - جاده تربت حیدریه 5کیلومتر  1تربت حیدریه 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی جغتاي
 0572 5622072 ضلع شرقی میدان شهرداري شهرداري جغتاي

 کاربردي-مرکز آموزش علمی جوین
 0572 5293408  شرکت کشت و صنعت جوین-ایستگاه نقاب  جوینصنعت کشت و  شرکت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی چناران
 چناران

  جنب ساختمان جدید مدیریت -پشت جایگاه گاز شهرداري
 0582 6226282 آموزش و پرورش

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1سبزوار

 26ك پال-10 بهار-خیابان بهار :1ساختمان شماره 
 99 پالك - 5 نبش بهار - خیابان بهار :2ساختمان شماره 

2242969 0571 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2سبزوار

شریعتمداري                             اول خیابان -خیابان بیهقی :1ساختمان شماره
  کوچه دوم-)اسالم فدائیان(

 3 نبش ابوریحان -خیابان افسر : 2ساختمان شماره
 سبزوار 0571 2229826

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هالل احمر شهرستان سبزوار

  مهمانسراي – روبروي پل صالح آباد –جاده کمربندي 
 0571 2229151 شرکت خط لوله نفت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی سرخس
 سرخس

  آموزشگاه شریعتی-شهریور 17 خیابان: 1ساختمان شماره 
  جنب هالل احمر سرخس-ك  خیابان گمر:2ساختمان شماره 

5239395 0512 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0581 2223163 4 پالك - هشت متري گلستان - 3 طالقانی -بلوار طالقانی  شرکت یکدانه شرق

 کاربردي-مرکز آموزش علمی قوچان
 قوچان

  خیابان شهید روشنی-خمینی خیابان امام :1ساختمان شماره
 60الك  پ-نبش چهارراه اول

  بعد از چهارراه سوم- خیابان ابن سینا:2ساختمان شماره
 سمت راست

2222318 0581 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی کاشمر
 0532 8250800  روبروي پمپ بنزین-مرتضی بلوار سید  کاشمرجهاد دانشگاهی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  خراسان رضوياستانگناباد بهزیستی 

 5 مفتح - خیابان شهید مفتح-خمینی بان امام خیا-بیدخت
 0533 7332242 14 پالك 

  کاربردي–مرکز آموزش علمی 
 شهرداري کاخک

  خیابان امامزاده - میدان امام خمینی -بخش کاخک 
 گناباد 0533 7372477 )ع(االئمه  روزي ثامن جنب دبیرستان و هنرستان شبانه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0533 7288351  خیابان مهارت-شهرك شهید مدنی  ي گنابادا فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0511 3434840  جنب نانوایی- بعد از بیمارستان امدادي-خیابان فدائیان اسالم اداره کل تعاون استان خراسان رضوي

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 انجمن مدیریت ایران 
 واحد خراسان رضوي

 132پالك  - 19  نبش رضا-خیابان احمدآباد :1مان شمارهساخت
 36 شهید بهشتی -شهیدبهشتی  خیابان :2ساختمان شماره

 134پالك 
 23 ابوذر - بلوار ابوذر- خیابان احمد آباد:3ساختمان شماره

 92پالك 

8455051 0511 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بازرگانی واحد خراسان رضوي

  روبروي دفتر سازمان ملل-بلوار سجاد :1شماره ساختمان 
 90 شماره

  نبش خیابان الله-بلوار فردوسی: 2ساختمان شماره
 137پالك 

7630444 0511 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  تحقیق و آموزش ،بررسی

 صنایع قند ایران
 0511 3920855  سمت راست جاده- بعد از پل هوایی طرق- فریمان-جاده مشهد

 کاربردي-ش علمیمرکز آموز
 تصمیم یارتوس

 50 پالك-17 سجاد -بلوار سجاد :1ساختمان شماره
 17 بهارستان -خیابان بهارستان  - بلوار سجاد:2ساختمان شماره

 88پالك 
  جاده آسیایی واقع در پارك علم و فناوري22 کیلومتر  :کارگاه

 خراسان

6098272 0511 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  مشهدجهاد دانشگاهی

  کوي دکتري- راه ادبیات  سه-خیابان دانشگاه
 شریعتی مجتمع دکتر علی

8432440 0511 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0511 8717071 جهاد  بین میدان جمهوري اسالمی و میدان-بزرگراه شهید کالنتري )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0511 7288896  مدیریت حج و زیارت خراسان رضوي-الزمان خیابان صاحب رضوي خراسانن استاحج و زیارت 

خراسان 
 رضوي

 مشهد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0511 6200061  روبروي شرکت جهاد نصر- 38 میثاق -بزرگراه میثاق  خانه کارگر واحد مشهد
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  کاربردي-هاي پودمانی علمی انی دورهمجري مقطع کارد مراکز آموزشی آدرس و شماره تلفن ):40(جدول شماره ادامه 
کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خبر مشهد

راه بعثت و میدان   حدفاصل سه-) تلویزیون(بلوار شهید منتظري 
 0511 8468077 84 پالك -فلسطین 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خبرنگاران

 4   دانشجو- بلوار دانشجو-آباد کیلبلوار و: ختمان مرکزيسا
 17 پالك

 4 پالك -61 پیروزي - بلوار پیروزي:2ساختمان شماره
 21 پالك -4 دانشجو - بلوار دانشجو:3ساختمان شماره 

8642484 0511 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي صنعتی شرکت شهرك

 خراسان رضوي
 0511 5424505 24 تقاطع سجاد -9 خیابان آزادي-بلوار آزادي

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0511 5411777  ساختمان فراز صنعت- بلواراندیشه-شهرك صنعتی توس شرکت فراز صنعت آیریا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شهرداري مشهد

  بلوار دالوران-میدان سلمان فارسی  -بلوار پیروزي
 0511 8787766 شناس تقاطع خیابان حق

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0511 6092980 386 پالك - بین مرجان و حامد-آباد بلوار ملک صنعت هوانوردي مشهد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0511 8439905 105 پالك - 19 تقاطع فلسطین -فلسطین خیابان   خراسان رضوي1 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  خراسان رضوي2نر واحدفرهنگ و ه

  خیابان نسترن-بلوار ملک آباد: 1ساختمان شماره 
 61/63 پالك -7 نسترن

 1 نیلوفر - خیابان نیلوفر- بلوار سجاد:2ساختمان شماره
 15 صادقی - بلوار شهید صادقی:3ساختمان شماره 

 9و7پالك 

7614371 0511 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فنون و خدمات هوایی

 0511 3400245  فرودگاهبلوار
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0511 8905218  تقاطع بلوار شهید ستاري-بلوار معلم فنون و خدمات هوایی مشهد
  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 0511 8787031 ابتداي بلوار فضل ابن شاذان -) صدا و سیما(میدان جمهوري اسالمی  اي مشهد فنی و حرفه

 کاربردي-زش علمیمرکز آمو
 گروه کارخانجات پارت الستیک

 71 پالك-4 و2 بین ساجدي-بلوار ساجدي :1ساختمان شماره 
  قوچان - جاده مشهد 15کیلومتر : 2ساختمان شماره 

 محله چاهشک
7654772 0511 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 گروه کارخانجات چینی مقصود

  1 فاز – توس  شهرك صنعتی– جاده آسیایی 18کیلومتر 
 0511 5413071  جنب مجتمع تولیدي مقصود–بلوار کوشش شمالی 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0511 8670579 14 نبش هفت تیر –بلوار هفت تیر   مشهدمالیاتی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 معاونت توسعه، مدیریت و پشتیبانی

 آستان قدس رضوي
 0511 8436660 347 پالك -19و  17 بین کوهسنگی -خیابان کوهسنگی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 میراث خراسان رضوي

 24  نبش معلم- بلوار معلم:1ساختمان شماره
 0511 6080932  مصلی مشهد-بلوار مصلی: 2ساختمان شماره

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نیروي انتظامی خراسان رضوي

 بلوار مجلسی تقاطع بلوار طبرسی و :1ساختمان شماره 
 ساختمان دانشگاه علوم انتظامی شعبه شمال شرق کشور

 32 انتهاي کوشش - خیابان کوشش:2ساختمان شماره
2183000 0511 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0511 8786287  جنب پارك صدا و سیما-بزرگراه شهید کالنتري هتلداري و جهانگردي پردیسان

 کاربردي-علمی آموزش مرکز
 استان خراسان رضوي  احمرلهال

  نرسیده به میدان ده دي- خیابان امام خمینی
 0511 8540005 ساختمان جمعیت هالل احمر

 موسسه آموزش عالی آزاد
 خوارزمی خراسان رضوي

  تالقی ضلع شرقی بلوار الدن-آباد حاشیه بلوار وکیل
 0511 8693262 1174 پالك

 مشهد

 موسسه آموزشی و پژوهشی
 خراسان رضويع و معادن وزارت صنای

  نبش خیابان کفایی-خیابان دانشگاه: 1ساختمان شماره 
 0511 8411001 18 خیابان سرافرازان :2ساختمان شماره 

خراسان 
 رضوي

 کاربردي-مرکز آموزش علمی نیشابور
 1نیشابور

  نبش رازي- خیابان رازي-)شهیدجعفري(خیابان ایستگاه 
 0551 3344011 7پالك

 کاربردي-رکز آموزش علمیم
 2بجنورد

 متري دوم فرهنگیان 16 - خیابان رشد-میدان خرمشهر
 0584 2254999 52 پالك-کوچه برنا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0584 2414590  ابتداي تخته ارکان- جاده اسفراین5کیلومتر   خراسان شمالیجهاد دانشگاهی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0584 2256979 41 پالك - کوچه دانشسرا- شهریور شمالی17خیابان  سان شمالیشهرداري خرا

خراسان 
 بجنورد شمالی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0584 2260978  مهارت کوچه- شهریور شمالی17خیابان  اي بجنورد فنی و حرفه
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  کاربردي-ی علمیهاي پودمان مجري مقطع کاردانی دوره مراکز آموزشی آدرس و شماره تلفن ):40(جدول شماره ادامه 
کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی بجنورد
 0584 2252005 ابتداي خیابان امام خمینی شرقی هالل احمر استان خراسان شمالی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی جاجرم
 0585 3227806 رجسته رایانه مجتمع ب-7و 5 بین بهشتی -خیابان شهید بهشتی جاجرم
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شیروان

 0585 6228560 8کاشانی -خیابان کاشانی
خراسان 
 شمالی

 شیروان
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

 0585 6244500  ابتداي جاده خانلق-انتهاي خیابان دانشگاه  اي شیروان فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0611 3364689 22 پالك -1 خیابان صدف -بهارستان نگی ورزشی استقالل خوزستانباشگاه فره

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0611 3737528  بعد از راه بند قطار-جنوبی خیابان شیخ بهاء بهزیستی استان خوزستان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان

 جنب عملیات برق منطقه یک - پیچ میدان-انیبهبه... ا بلوارآیت
 0611 2246470 روبروي تعمیرگاه شرکت نفت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0611 3345372  انتهاي بلوار پردیس-گلستان جهاد دانشگاهی اهواز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0611 33379670 ان صالحین دبیرست- شرقی1 خیابان -خیابان کیان پارس حج و زیارت استان خوزستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0611 3782901 بلوار قدس خانه کارگر اهواز
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خبر اهواز

  بلوار پنجم- اهواز  روبروي دانشگاه شهید چمران-فلکه دانشگاه
 0611 3333779 جنب کانون زبان سوله معارف

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0611 2272230 اي  بلوار فنی و حرفه-خیابان سپیدار  )ع(اي امام علی  فنی و حرفه

 اهواز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0611 3334081  جنب پل لشکر-خیابان فلسطین خوزستاناحمر استان هالل 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1دزفول 

 ام خیابان شهید خوشک- روبروي هتل روناش-خیابان ساحلی
 0641 2237711 229پالك 

 خوزستان

 دزفول
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

 0641 6261561  جنب اداره– خیابان شهید همت –بلوار پانزده خرداد  اي دزفول فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ابهر

  قزوین- جاده ترانزیت ابهر:1ساختمان شماره 
 مع شهرك دانشگاه جا-بلوار دانشگاه جامع

  باالتر از - خیابان شهید بهشتی- شناط:2ساختمان شماره
 دادگستري سابق

5226805 0242 
 ابهر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صایین قلعهشهرداري 

 خیابان باهنر -صایین قلعه  :1ساختمان شماره 
 خیابان شهید محرمعلی جعفري

 لم انتهاي خیابان مع-میدان انقالب -صایین قلعه  :2ساختمان شماره
5621121 0242 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  خدابنده
 0242 4226360 تر از پمپ بنزین  پایین- زنجان -جاده قیدار  اي خدابنده فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی خرمدره
 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

 0242 5538061  خیابان مینو-شهرك قدس

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0241 5262006  خیابان شفاعت- پشت پمپ بنزین-میدان استقالل  زنجانبهزیستی استان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی زنجان

  شهریور17  خیابان-رك دروازه ا:1ساختمان شماره 
 خیابان شهیدان بسطامیان

  خیابان پنجم- فاز اول- شهرك کارمندان:2ساختمان شماره
5259624 0241 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد زنجان

 0241 2221665  خیابان سهروردي-1 شهرك صنعتی شماره
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0241 4248998 246 پالك –فلکه قائم  هاي استان زنجان سازمان همیاري و شهرداري
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0241 7276810  جنب امور برق شرق- بنگاه شیخ اشراق - فاتح خیابان اي زنجان فنی و حرفه

 زنجان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0241 7270270  پشت مسجدالنبی–خیابان فاتح  هالل احمر استان زنجان

 
 نجانز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی طارم
 0242 2823991  مجتمع ادارات-  خیابان امام-بر شهر آب اي طارم فنی و حرفه

 بیارجمند
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 شهرداري بیارجمند
 0274 7224068  بلوار فلسطین-خیابان امام

 سمنان
 کاربردي-مرکز آموزش علمی دامغان

 )دامغان(کشاورزي سمنان  جهاد
 0232 5230110  جاده چشمه علی10 کیلومتر
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  کاربردي-هاي پودمانی علمی ردانی دورهمجري مقطع کا مراکز آموزشی آدرس و شماره تلفن ):40(جدول شماره ادامه 
کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0231 3353198  جاده فرودگاه-راه  جنب پلیس- دامغان- جاده سمنان3 کیلومتر جهاد کشاورزي سمنان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت پالنده صاف

  امام رضا و میدان مطهري میدان بین-معلمبلوار 
  روبروي پایگاه انتقال خون

4437100 0231 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0231 3334402 )وظیفه عمومی( جنب نیروي انتظامی-بلوار قدس شهرداري سمنان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0231 4463334  شهریور17بلوار  اي سمنان فنی و حرفه

 سمنان
 

 کاربردي-رکز آموزش علمیم
 هالل احمر استان سمنان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی -بلوار قدس
 0231 3328057 هالل احمر استان سمنان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

 0273 2220972  جاده بسطام2 کیلومتر

کاربردي-مرکز آموزش علمی  
 0273 3364140 شرکت زغالسنگ البرز شرقی  شرقیزغالسنگ البرزشرکت 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت سیم و کابل مغان

 0273 3344772  جنب مجتمع آموزشی غیر دولتی فرشته– متري آزادگان 16
 شاهرود

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0273 3334034  جنب هتل نادر-خیابان دانشجو  اي شاهرود فنی و حرفه

 گرمسار
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 )گرمسار(کشاورزي سمنان  جهاد
 0232 4562924 کشاورزي گرمسار مرکز آموزش  -داورآباد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0232 3629351 الزمان خیابان صاحب  سمنان استانشهر مهديبهزیستی 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت صنایع روشنایی مون گارشو

 0231 4437025 2048 پالك – خیابان کشتارگاه –بان شهید بهشتی خیا

 سمنان

 مهدیشهر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت غرب استیل

 0232 3627030  تقاطع شهید پارسا و دهخدا-شهرك انقالب

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0545 4444316  تراس بهشت- صنعتی چابهار-منطقه آزاد تجاري چابهار

 چابهار
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

 0545 3338690 بلوار شهید باهنر اي چابهار فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  زابل
 0542 2221710 42 کوچه فردوسی -خیابان فردوسی غربی  اي زابل فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0541 3218323 10  پالك- کامبوزیا  خیابان-)ره (خیابان امام  زاهدان کارگر واحد خانه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1 زاهدان

 0541 2418854 53 پالك -3 انتهاي دانشگاه -خیابان دانشگاه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2زاهدان

 51 پالك - 27 دانشگاه -خیابان دانشگاه :1ساختمان شماره 
  متري نسیم20 - بلوار دانشجو :2ساختمان شماره 

  مجتمع متفکران
2415881 0541 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري

 سیستان و بلوچستاناستان 
 0541 2430445  طبقه دوم-نشانی   ایستگاه آتش-تقاطع خیابان دانش و دانشجو 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مینوشرقشرکت صنایع غذایی 

 0541 3217671  5بان طالقانی نبش خیا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

 0541 2415977 سمت چپ - انتهاي میدان -34 دانشجو -خیابان دانشجو

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0541 2442100  بلوار خلیج فارس-خیابان دانشگاه  اي زاهدان فنی و حرفه

سیستان و 
 بلوچستان

 زاهدان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0541 3229191  ابتداي خیابان شریعتی- میدان آزادي سیستان و بلوچستانهالل احمر استان 

 آباده
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 آباده

 ) ع( خیابان امام سجاد :1ساختمان شماره 
  روبروي هیئت قائمیه-)عج( ابتداي خیابان ولیعصر

  کوچه نعمتی-) ره (خمینی  خیابان امام:2ساختمان شماره
 9 پالك -60 کوچه

3345755 0751 
 
 فارس

 کاربردي-مرکز آموزش علمی جهرم
 0791 3331179  نرسیده به شرکت گاز-خیابان شهید محبی )جهرم(فارس جهاد کشاورزي 
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  کاربردي-هاي پودمانی علمی مجري مقطع کاردانی دوره مراکز آموزشی آدرس و شماره تلفن ):40(جدول شماره ادامه 
کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر ستانا

 نشهرستا

  خیابان توانیر- بعد از پلیس راه-انتهاي بلوار امیرکبیر مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس
 0711 8233010  مجاور انبار مرکزي برق-51 کوچه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0711 2230070 استان فارس دادگستري -میدان شهدا فارساستان اداره کل دادگستري 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0711 7272245  متري برق10 -بلوار مدرس )شیراز(بازرگانی واحد فارس 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان فارس

 0711 7360058 )ولیعصر (3 ساختمان شماره-8کوچه شماره -بلوار احمدي جنوبی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0711 2333023  نبش خیابان شهید فقیهی-خیابان زند جهاد دانشگاهی شیراز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0711 7204080  خیابان جانبازان-بلوار مدرس )شیراز(جهاد کشاورزي فارس 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0711 3304701  آموزشکده فنی شهید رجایی-سه راه دارالرحمه حج و زیارت استان فارس

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کارگر واحد شیراز خانه

 0711 7239900  نبش میدان فرصت شیرازي- خیابان فرصت شیرازي-بلوار مدرس

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0711 2272439  خیابان چهل مقام شمالی-چهارراه ادبیات خبر شیراز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نعتی شیرازسازمان مدیریت ص

  نبش میدان احسان- معالی آباد:1ساختمان شماره 
 2 نبش کوچه - بلوار ارم:2ساختمان شماره

  شهرك صدرا:3ساختمان شماره 
6244627 0711 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 یک و یکدشت مرغاب تولیدي شرکت 

  دشت مرغاب- اصفهان- جاده شیراز140 کیلومتر 
 0752 3652595 کارخانه یک و یک

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت تولیدي صنعتی فراسان

 0712 7262736  سپیدان– جاده شیراز 60کیلومتر 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0711 7200094  خیابان مرصاد- میدان پیام- خیابان شهید دوران-بلوار مدرس شیراز -صنایع مخابراتی راه دور ایران  شرکت

 کاربردي-علمیمرکز آموزش 
 هاي شیراز شهرداري

 خیابان ساحلی شرقی: 1ساختمان شماره
  جنب پارکینگ اتوبوسرانی- نرسیده به راهنمایی و رانندگی

 35  نبش کوچه- بعد از پل غدیر- بلوار مدرس:2ساختمان شماره 
7238585 0711 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0711 8259004 )ره( امام خمینی  متري20خیابان  اي خلیج فارس فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0711 7276633  روبروي موزه تاریخ طبیعی- خیابان آزادگان-بلوار مدرس  شیراز-کارخانجات مخابراتی ایران 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مجتمع هوادریا

  دانشگاه صنعتی - ابتداي خیابان شهید محالتی-بلوار پاسداران
 0711 6318012 لک اشترما

 شیراز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0711 7397274 جنب بیمارستان قلب الزهرا -بلوار سیبویه احمر شهرستان شیرازهالل 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی آبادکمین علی
 0729 7262151 آباد کمین  پردیس علی-)شهر سعادت(شهرستان پاسارگاد  )آباد علی(جهاد کشاورزي فارس 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی فیروزآباد
 0712 6236566  جنب هنرستان شهید کالنتري- کشاورزيجهادخیابان  فرمانداري فیروزآباد

 کازرون
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کازرون

 ه باالتر از سپا- خیابان طالقانی:1ساختمان شماره 
  جنب فروشگاه کوثر

 سرا  ه دانشرا  سه- خیابان قدمگاه:2ساختمان شماره
  هنرستان کار و دانش شهید نظافت

2221911 0721 

 کوار
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 علوم پزشکی کوار
 0712 5623504 ) ره (بلوار امام خمینی

 الرستان
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 الرستان

 0781 2248801  بلوار جمهوري اسالمی-شهرجدید

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  المرد
 0782 5224001  خیابان مهارت-بلوار شهید مطهري  اي شهرستان المرد فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0728 4662390  جاده سد درودزن30 کیلومتر -خان  راه پل سه )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 

 فارس

 کاربردي-مرکز آموزش علمی مرودشت
 1مرودشت 

  خیابان خیام شرقی-1  فاز- شهرك معلم:1ساختمان شماره 
  خیابان حافظ شمالی:2 ساختمان شماره

  105 پالك - بعد از پارکینگ تخت جمشید
3316502 0728 
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  کاربردي-هاي پودمانی علمی مجري مقطع کاردانی دوره مراکز آموزشی آدرس و شماره تلفن ):40(جدول شماره ادامه 
کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا

ارسف  کاربردي-مرکز آموزش علمی ریز نی 
 0732 5229420  روبروي بیمارستان شهدا-میدان فلسطین ریز نی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی آبیک
 0282 2822264 واحد سیمرغ زیاران شرکت سیمرغ

 تاکستان
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تاکستان

   بهمن شمالی22 خیابان -) ره (بلوار امام خمینی
 0282 5231615 جنب فرماندهی نیروي انتظامی تاکستان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد قزوین

 0282 2236068  بلوار معلم-میدان بسیج

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0282 2222492  نبش میرداماد شرقی-فلکه دوم شرکت صنعتی مهرام

 اربرديک-مرکز آموزش علمی
 شرکت لوازم خانگی پارس

 روبروي کارخانه کاشی پارس -انتهاي خیابان ابن سینا 
 0282 2227389 شرکت لوازم خانگی پارس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0282 2222325  جنب کارخانه سپهر الکتریک-خیابان شیخ بهایی   برادران1اي شماره  فنی و حرفه

شهرك صنعتی 
 البرز

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 نیرو محرکه

 0282 2236444 جنب شرکت صنعتی نیرومحرکه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي قزوین

  جاده قزوین به تاکستان 5کیلومتر
 0282 5424970  جاده اختصاصی3کیلومتر -قبل از ایستگاه پمپ بنزین اقبالیه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سمبل شیمیشرکت 

 0282 4453210 40 پالك –) اصل تبریزي (5 کوچه –ر خیابان خرمشه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0281 2577080  روبروي گلزار شهدا-بلوار جمهوري اسالمی شهرداري قزوین

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 علوم و فنون قزوین

 0282 2571381 شهر محمدیه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 )مینپویش پارت سی (کاسپین

 )ره ( امام خمینی بلوارشهرك صنعتی - قزوین -اتوبان تهران 
 0282 2848177  میدان اصلی-ضلع شمال غربی

  کاربردي - علمیمرکز آموزش
 0281 3365879  جنب جمعیت هالل احمر-  شهید بهشتیبلوار  استان قزوینهالل احمر

 قزوین

 موسسه آموزشی و پژوهشی 
 قزوینوزارت صنایع و معادن 

 )36( نبش کوچه ایمان - خیابان دانشگاه:1اختمان شماره س
 )20( کوچه شکیبا - خیابان شهید بابایی:2ساختمان شماره

 9پالك 
2220729 0281 

 قزوین

 کاربردي-مرکز آموزش علمی معلم کالیه
 الموت

 0282 3622215 12خیابان معلم 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0251 2809380 قم) س( مکان سابق غیر انتفاعی معصومیه -  پردیسانشهر اداره کل دادگستري استان قم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اي استان قم اداره کل فنی و حرفه

  بعد از پل شهید دستغیب -) ره (خیابان امام خمینی
 0251 6643811 اي  فنی و حرفهمرکز آموزش  - کوچه آموزش-روبروي نظام وظیفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  قمجهاد دانشگاهی

 )کوچه حاج نمازي (3 کوچه شماره -چهارراه غفاري
 0251 6638535 4  پالك

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي قم

  ابتداي بلوار شهید بهشتی -) ره (میدان امام خمینی
 0251 6618221 ساختمان مجتمع آموزشی شهید علیمحمدي

 ديکاربر-مرکز آموزش علمی
 حج و زیارت استان قم

 0251 7759726 1 پالك – کوچه پانزدهم –) فاطمی(خیابان دورشهر 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0251 7730410  جنب هتل المپیک-9 معلم -خیابان معلم شهرداري قم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دستی استان قم صنایع

 ثرمتري کو 18 - بلوار روحانی- متري روحانی30
 0251 7776320 63 پالك -3 کوچه شماره 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0251 6704072  اداره کل سابق پست استان قم- تن72میدان  صنایع و معادن قم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فرهنگ و هنر واحد قم

 0251 7749105 33کوچه -خیابان صفائیه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0251 2504777  جنب دانشگاه باقرالعلوم-شهرك پردیسان  پردیسان) ع(اي امام رضا  هفنی و حرف

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مالیاتی قم

  بعد از پمپ بنزین- بلوار غدیر-بلوار امین
 0251 6629023  طبقه اول-)ص( مجتمع آموزشی خاتم االنبیاء 

 قم قم

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0251 7746696 21 پالك -15 کوچه –) صفائیه(خیابان شهدا  م قاحمر استان هالل 
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کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی بیجار
 بیجار

 0872 4230050 181 پالك -راه مرزبان  سه- خیابان مدرس-اضلمیدان ف

 کاربردي-مرکز آموزش علمی دیواندره
 0872 3721100  پشت پارك ملت-کوي کشاورز  شهرداري دیواندره

 کاربردي-مرکز آموزش علمی سقز
 سقز

  باالتر از خانه گستر-خیابان سعدي 
 0874 3271633 جنب مدرسه غیرانتفاعی دانش

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0871 3235425  دادگستري سابق-میدان آزادي اداره کل دادگستري استان کردستان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0871 7278630  انتهاي خیابان استاد شهریار– 3/19 فاز -شهرك بهاران بهزیستی استان کردستان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ردستان کجهاد دانشگاهی

 مجتمع تربیت معلم شهید مدرس -)فیض آباد(میدان سهروردي 
 0871 2276411 2 راه پله -5بلوك 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0871 3232556  نبش کوچه تابان- جنب بانک کشاورزي-خیابان آبیدر  کردستاناستانبازرگانی سازمان 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1سنندج

  مجتمع تربیت معلم شهید مدرس-)فیض آباد(میدان سهروردي 
 0871 2275910  راه پله اول-5بلوك 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی سنندج

 0871 3284147 نور تر از دانشگاه جامع پیام  پایین-انتهاي خیابان فلسطین

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0871 6669510  و چمنانتهاي بلوار تکیه  کردستان1فرهنگ و هنر واحد 

 نندجس

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0871 3383686  جنب نساجی-خیابان کمربندي بهشت محمدي  اي سنندج فنی و حرفه

 کردستان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی قروه
 1قروه 

  روبروي بانک ملی- خیابان شریعتی:1ساختمان شماره 
  انتهاي خیابان ابوذر:2ساختمان شماره

5229920 0872 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی انار
 0392 3340831 )ره(خیابان امام  امین شهرشهرداري 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی  بردسیر
 0342 5241410  روبروي اداره راه و ترابري-) ع(بلوار امام رضا  اي بردسیر فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0344 5210947 شاد اداره ار-بلوار شهید باهنر بم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی بم
 0344 2210554  خیابان المهدي شرقی-الدین اسدآبادي خیابان سید جمال بم استان کرمانبهزیستی 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی رفسنجان
 خانه کارگر واحد رفسنجان

 0392 3230860 کرمان- جاده کمربندي یزد4کیلومتر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی زرند
 0342 4220400  خیابان کارگر-شهرك والیت  زرندجهاد دانشگاهی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی سیرجان
 جهاد دانشگاهی سیرجان

 ) پلیس راه) (ع(میدان امام علی 
 الدین اسدآبادي ابتداي بلوار سید جمال

4228303 0345 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی شهر بابک
 شهر بابک

 کوچه کاوه  -عصر خیابان ولی: 1ره ساختمان شما
 مجموعه تن و روان 

 بلوار بهار: 2ساختمان شماره 
4224320 0392 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0341 2817951  دفتر آموزش و پژوهش- خیابان شهید شیروانی-بلوارجمهوري استانداري کرمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0341 3114799 )بلواربلداالمین( ابتداي جاده قدیم زرند - پمپ بنزینبزرگراه شمالی بلداالمین

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی کرمان

 میدان مهندس افضلی پور - بهمن22 انتهاي بلوار :1ساختمان شماره 
 7کوچه شماره   نبش-آبادي خیابان اسد -) پژوهش(

 نرسیده به  - بلوار جمهوري اسالمی :2ساختمان شماره 
  جنب تاالر ملل-راه شفا  چهار

3311166 0341 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0341 2439050 3 کوچه - بلوار فارابی -بلوار جمهوري اسالمی  حج و زیارت استان کرمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0341 3210007  نبش خیابان عباد-خیابان گلدشت حوزه هنري واحد کرمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0341 3122886  جنب شرکت فرش-بلوار باستانی پاریزي خانه کارگر واحد کرمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0341 2226627 50 پالك -2 جهاد - بلوار جهاد-چهارراه طهماسب آباد خدمات جهانگردي استان کرمان

 کرمان

 کرمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0341 2445145 11 پالك -13  کوچه-جمعه خیابان امام ان کرمانسازمان بازرگانی است
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کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 هاي شهرداريسازمان همیاري 
 استان کرمان

  سمت چپ- ابتداي بلوار شهید صدوقی-میدان آزادي
 0341 2452566 جنب بانک ملی ایران

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 اي کرمان فنی و حرفه

  بعد از چهارراه امیرکبیر-بلوار جمهوري اسالمی 
 کرمان 0341 2111158 اي مجتمع آموزشی مرکز فنی و حرفه

 کاربردي-لمیمرکز آموزش ع
 0341 3328010 کرمان ستان جنب جمعیت هالل احمر شهر- بهمن22بلوار  هالل احمر استان کرمان

 کرمان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی کهنوج
 کهنوج

 0349 5231502  میدان ستاد-خیابان شهید مصطفی خمینی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اسالم آباد غرب

 )ره( روبروي بیمارستان امام خمینی -ید چمرانخیابان شه
 0832 5224241 )ع( امام رضا کاربردي-مرکز آموزش علمیباالتر از 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی آباد غرب اسالم
 )ع(امام رضا

 0832 5224699 بلوار شهید دکتر چمران

 کاربردي-مرکز آموزش علمی روانسر
 0832 6527881  خرداد خیابان- بلوار فرهنگیان-میدان زمین شهري روانسر
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0831 8227244 دانشگاهی  ساختمان جهاد- خیابان جهاددانشگاهی- بهمن22راه  سه جهاد دانشگاهی کرمانشاه
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه
 جنوبی خیابان دهخداي - میدان حافظ- بلوار رودکی-شهرك معلم

 0831 4283367  سازمان مدیریت صنعتی- جنب مسجد رضوي
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0831 4281080  بلوار پویا- جاده سنندج-شهر صنعتی شرکت تولیدي پویا غرب
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد

  آقا شیخ محمد هادي جلیلی اله میدان آیت
 0831 7228834  ساختمان وحدت-ن فیض آباد ابتداي خیابا

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0831 8374987  سراه حافظ-بلوار شهید بهشتی   کرمانشاه1اي شماره  فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0831 8378250 خیابان شهید ممتاز غیرتمند هاي پیشرفته کرمانشاه اي مهارت فنی و حرفه

 کرمانشاه

 کرمانشاه

 کاربردي- آموزش علمیمرکز
 0831 8383756  جنب قرارگاه رمضان-انتهاي خیابان سنگر هالل احمر استان کرمانشاه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0744 3227865  جنب ترمینال شهرداري -بلوار شهید مذکور فارسی دهدشت

 دهدشت
  کاربردي-مرکز آموزش علمی 

 0744 3252007 جاده چرام دهدشت برادران دهدشتاي  فنی و حرفه

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0742 3332560 ابتداي جاده آب شیرین اي دوگنبدان فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1گچساران 

 فردوس   روبروي باغ-عصر  بلوار ولی:1ساختمان شماره 
 ها جنب حسینیه بهبهانی

 اي  جنب فنی و حرفه- جاده آب شیرین:2رهساختمان شما
 گچساران 0742 4223639

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0742 4226031  شمالی17 و 16 نبش فرعی -کوي کارکنان دولت 2گچساران 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0741 2220128 ر احمدکهگیلویه و بوی بهزیستی استان سازمان -خیابان ارتش  کهگیلویه و بویراحمدبهزیستی استان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  یاسوججهاد دانشگاهی

 آباد  سالم5 نبش فرعی - بویراحمدبلوار: 1ساختمان شماره 
 ریزي سابق   روبروي سازمان مدیریت و برنامه

 ) استانداري2ساختمان شماره (
 1 فرعی - سالم آباد :2ساختمان شماره 

2232263 0741 

 کاربردي-میمرکز آموزش عل
 0741 2222285 خیابان شهید منتظري هالل احمر استان کهگیلویه و بویراحمد

 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 یاسوج

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 1یاسوج 

 پانصد متر نرسیده به دانشگاه آزاد اسالمی -سخت  جاده سی-بلهزار
 0741 3345020 واحد یاسوج

 کاربردي-مرکز آموزش علمی علی آباد
  کتول استان گلستانآباد بهزیستی علی

 0173 6238121  جنب شهرك فرهنگیان-)ع (خیابان امام رضا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی کردکوي
 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

  کردکوي-  گرگان- جاده کردکوي3کیلومتر 
 0173 3273827 روبروي روستاي النگ

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0171 2252720  نبش آبان شرقی-32 عدالت -عصر خیابان ولی ان گلستاناداره کل دادگستري است
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0171 4234310  سازمان بازرگانی 2 ساختمان شماره -میدان بسیج بازرگانی استان گلستان

 گلستان

 گرگان
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0171 5535081 57عدالت  -ولی عصر خیابان  -گرگان   گلستانجهاد دانشگاهی
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 نشهرستا
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0171 3374667 مهاالئ  بعداز شهرك جواد-انتهاي ویال شهر خانه کارگر واحد گرگان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0171 22240610  نبش آذر چهارم- آذر5خیابان  شهرداري استان گلستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0171 6642730  آق قال- جاده گرگان 3کیلومتر  اي گرگان فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0171 6621076 اي خیابان چهارم انته- شهرك حافظ-کمربندي 1گرگان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0171 3321061 19 دانشجوي -خیابان دانشجو 2گرگان 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0171 3332100 2 نبش نهصت -) بیست متري نهضت( کوچه چهارم -شهرك امام  3گرگان 

 گرگان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0171 2224050  روبروي میدان بار انقالب- ابان کمربنديخی گلستاناحمر استان هالل 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0172 2237564  جاده داشلی برون4کیلومتر  اي گنبدکاووس فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0172 2240813 12  پالك- طبقه فوقانی- جنب بازارچه مرکزي-پارك شادي 1گنبدکاووس

   گلستان

 گنبد کاووس
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 2گنبد کاووس

  روبروي شهرداري-خیابان طالقانی شرقی: ساختمان مرکزي
 961 پالك

عصر شمالی   خیابان ولی-خیابان طالقانی شرقی: 2ساختمان شماره
 نبش تقاطع اول

  خیابان شهرداري شرقی– خیابان طالقانی شرقی :3ساختمان شماره 
 بعد از خیابان آذربایجان

5557552 0172 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی آستارا
 0182 5266651 35 پالك -کوچه پانزدهم-خیابان مطهري آستارا

 بندر انزلی
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 واتر  شرکت خدمات دریایی تاید
 خاورمیانه انزلی

 0181 3238002 خیابان اطبا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 تري استان گیالناداره کل دادگس

 ) خانه چله( میدان دکتر حشمت -) ره (خمینی خیابان امام
 کوچه مقیمی-هاي عمومی و حقوقی شهر رشت جنب دادگاه

3227021 0131 
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0131 7278991  بعد از تامین اجتماعی- ورودي اول -شهرصنعتی رشت  برهان نیروي شمال

 ربرديکا-مرکز آموزش علمی
 0131 3234091 فلکه گاز جهاد دانشگاهی رشت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0131 6690044  جنب دانشگاه گیالن- جاده تهران7کیلومتر  )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد رشت

  لیشاوندان:1ساختمان شماره 
 جنب خبرگزاري -بهشتیبندي شهید  کمر :2ساختمان شماره 

  گیالنخانه کارگر واحد - می جمهوري اسال
3231135 0131 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

  استان گیالن
 0131 2229530  کوچه پیرسرا-خیابان سبزه میدان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سازمان بهزیستی استان گیالن

  بعد از پاسگاه نیروي انتظامی- جاده الکان10کیلومتر 
 0132 3462436 مرکز آموزش سازمان بهزیستی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي سازمان همیاري شهرداري

  گیالن  استان
 0131 2236970 25 کوچه - میدان سرگل-خیابان معلم شمالی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0131 3383621 کت سبحان دارو شر-خیابان ابن سینا سبحان دارو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

 مجتمع فرهنگی و هنري - ابتداي خیابان سعدي:1ساختمان شماره
 االنبیاء خاتم

  بعد از میدان مصلی -خیابان امام خمینی: 2ساختمان شماره 
  روبروي رستوران خانواده-به سمت میدان گیل

6616103 0131 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0131 6663080  جنب مرکز شهید باهنر- خیابان مهارت -بلوار شهید انصاري  اي شهید انصاري رشت فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0131 3233441 حشمت  خیابان دکتر-چهارراه پورسینا واحد آموزشی گیالن

 گیالن
 

 رشت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0131 7751800 نزلیابتداي جاده ا گیالناستان احمر  هالل
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 نشهرستا

 مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی رشت
 0131 3382352  قبل از ورودي اول شهر صنعتی- جاده شهر صنعتی5کیلومتر  شت میرزا کوچک خان ر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی رودبار
 0141 3223169  ساختمان هالل احمر-شهر جیرنده شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو

 کاربردي-مرکز آموزش علمی رودسر
 0142 6232710 رام دشت  رودسرجهاد دانشگاهی
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0182 3784010  لیف شاگرد- تولم شهر10کیلومتر  )صومعه سرا(جهاد کشاورزي رشت 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی  سراصومعه
 0182 3227220 رگوخیابان د صومعه سرااي  فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی طوالش
 1تالش 

  شهرداري کوچه-)ره(ام خمینیخیابان ام: دفتر مرکزي
 دانشگاه    واحد

  خیابان دکتر چمران- میدان نماز:2ساختمان شماره
  غیر انتفاعی اقبال

4233128 0182 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی فومن
 0132 7225979  خیابان شهدا-چهارراه معلم جهاد دانشگاهی فومن

 گیالن

 کاربردي-مرکز آموزش علمی لوشان
 0132 6422103  لوشانرابتداي شه - رشت-جاده اصلی قزوین فنی لوشان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی ازنا
 1ازنا 

  متري20  خیابان-) ره (خمینی کوي امام: 1ساختمان شماره 
 )انوشه( خط لوله شمالی 

 الزمان  انتهاي خیابان صاحب:2ساختمان شماره
4234810 0666 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی الشتر
 0663 5224005 )عال آباد( متري انقالب 30 ابانانتهاي خی 1الشتر 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 الیگودرز 0664 2244120  نبش خیابان ارشاد-بلوارشرقی 1الیگودرز 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 0664 2248282  لرستان شرکت شیشه- جاده ازنا7کیلومتر  شیشه لرستان
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 2روجرد ب
  خیابان مقدسی جنوبی-خیابان دکتر فاطمی: 1ساختمان شماره 
 0662 3534311  ابتداي شهرك ایثار- میدان زائران کربال:2ساختمان شماره

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 کنندگان صنعت،  شرکت تعاونی تولید

 کشاورزي و دامپروري بروجرد
 0662 4445521 ت جنب اداره محیط زیس-)ره(بلوار امام خمینی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0662 4463670  کوچه کارگر–شهرك صنعتی بروجرد   شرکت زاگرس پوش بروجرد

 بروجرد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0662 5307001 انتهاي بلوار بهشت شهرداري بروجرد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0661 2232516  جنب فروشگاه رفاه– نرسیده به پل انقالب –دالت میدان ع اداره کل دادگستري استان لرستان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0661 4207450  روبروي بیمارستان تأمین اجتماعی-گلدشت بهزیستی استان لرستان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0661 3239392 أمین اجتماعی روبروي ت– بلوار حج – بهمن 22باالتر از میدان   حج و زیارت استان لرستان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 سازي  شرکت صنایع یخچال
 استان لرستان

 0661 4203760 آباد به اندیمشک  جاده خرم10کیلومتر 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0661 2233106  ساختمان شهرداري-بلوار شورا آباد شهرداري خرم
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0661 4234923  کوهدشت-آباد   جاده خرم12کیلومتر  آباد اي خرم حرفهفنی و 

 آباد خرم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0661 2210669 192 پالك - روبروي خیابان شهدا-خیابان هفده شهریور  لرستان احمر استانهالل

  کاربردي-مرکز آموزش علمی دورود
 0665 4247010  بعد از میدان فرهنگ– متري بلوار صنعت 90 دورود

  کاربردي-مرکز آموزش علمی دوره
 0663 5723431  روبروي دادگستري–) عج(خیابان ولی عصر   شهرداري سراب دوره

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0663 6226040 )ره(  روبروي بیمارستان امام- خیابان سپاه-میدان کشاورز  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي-میمرکز آموزش عل کوهدشت
 1کوهدشت 

  جنب پارك فدك -متري 16 خیابان -میدان قدس
 0663 6242660  طبقه سوم-ساختمان ارشاد

 لرستان
 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی نور آباد
 نورآباد

 راه مطهري   چهار–) ره( خیابان امام خمینی :1ساختمان شماره 
 حدفاصل مطهري شرقی و خیابان مدرس

  نبش پل شهرداري و -درس  خیابان م:2ساختمان شماره 
  متري ساحلی12 -خیابان مدرس 

7240386 0663 
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 نشهرستا
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

  نشانی و خدمات ایمنی آملآتش
 0121 3232603  جنب مجتمع حسینی- میدان صدف -) ع (بلوار امام رضا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 فذا شرکت فوالدین ذوب آمل 

 سمت چپ  -12 انتهاي دریاي -خیابان طالب آملی
 آمل 0121 2151330 محله روبروي حسینیه شهداء قادي

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  مازندران5نگ و هنر واحد فره

 0121 2254864  دانشگاه سابق شمال- 26  دریاي-خیایان طالب آملی
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0111 3210336 3 بهاران-کمربندي غربی بابل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بابل

  جنب ساختمان مخابرات- خیابان شهید طبرسی-میدان کارگر
 چه مایکروویوکو

2227080 0111 
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0111 2521160  جنب شهرداري- بلوار کشاورز- شهر خشرودپی-بندپی غربی خشرودپی بابل
 بابل

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

 0111 2221182 کتی قاضی  بین ایستگاه آمل و فلکه - کمربندي غربی-بلوار جانبازان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی بهشهر
 بهشهر

 نژاد   بلوار شهید هاشمی-خیابان مرکزي
 0152 5225377 روبروي شعبه مرکزي بانک رفاه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

 0192 4282465 3 پالك -2 کوچه کشاورز-چناربن
  کاربردي-مرکز آموزش علمی تنکابن

 مهستان سبز رکت تعاونی تولیدي ش
 شمال تنکابن

 0192 4223192 خیابان عالمه

 چالوس
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 کارآموزان چالوس

  خیابان شهید کچویی-) ره ( خیابان امام خمینی:1ساختمان شماره 
  خیابان گلسرخی-) ره (خمینی خیابان امام :2ساختمان شماره

 ساختمان گل سرخ
2249967 0191 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 مازندراناستان جامعه اسالمی کارگران 

  خرداد15 خیابان - خیابان فرهنگ:1ساختمان شماره 
  جنب آزمایشگاه مکانیک خاك- بعد از چهارراه شهابی

  کوچه باران
  جنب زندان- خیابان پانزده خرداد:2ساختمان شماره

3249971 0151 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0151 2279941  ساختمان حج و زیارت- کوچه بهار-بلوار پاسداران حج و زیارت استان مازندران

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 هاي سنگین مازندران سازهشرکت صنایع فلزي 

 بعد از موسسه فرهنگی - جاده خزر آباد3کیلومتر -میدان خزر
 0151 3214601 صالح المهدي ابا

 کاربردي-ش علمیمرکز آموز
 0151 2132768  بعد از استادیوم ورزشی شهرداري ساري-  جاده خزر5کیلومتر   مازندران1فرهنگ و هنر واحد 
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0151 3137051  مقابل کارخانه داروگر- سمت چپ - 5 کیلومتر -شهر  جاده قائم دارکالي ساري اي شرف فنی و حرفه
 کاربردي-لمیمرکز آموزش ع
 0151 3137042  مقابل کارخانه داروگر- سمت چپ - 5 کیلومتر -شهر  جاده قائم اي هتلداري فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0151 3252116  نبش کوچه هفتم- خیابان دانش-بلوار طالقانی مازندران واحد آموزشی

 ساري

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0151 3285780 )ع(رضا بلوار امام رانهالل احمر استان مازند

 کاربردي-مرکز آموزش علمی عباس آباد
 0192 4626022 شهر شهرك صنعتی سلمان مهرپیروز
  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0123 3246551  کوچه بهزیستی- بااللموك-خیابان کمربندي مازندران بهزیستی استان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی شهر قائم
 0123 3288260  خیابان دانشگاه-کیلومتر یک جاده جویبار-کمربندي شمالی  قائم شهر19 کارگر واحد خانه

 کالردشت
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0192 2632485 نرسیده به نیروگاه گلدشت کالردشت

 کیاکال
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل
 0124 3374917 عصر نرسیده به میدان ولی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی محمود آباد
 0122 7383211  جنب مخابرات بیشه کالء- جاده فریدون کنار6کیلومتر   مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

 مازندران
 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی نوشهر
  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

   قبل از هتل کوروش-وشهر به چالوسجاده ن
 0191 3222846 الدین کریمیخیابان شهید عماد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 حدید اراكشرکت صنعتی 

  کوي بهاران -شهرك قدس ـ روبروي استانداري
 0861 3676997 13 پالك -12 بهاران

 کاربردي-مرکز آموزش علمی اراك مرکزي
 0861 2210773  قلعه وکیل-بست وکیل  بن-نژاد خیابان شهید هاشمی دستی استان مرکزي صنایع
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  کاربردي-هاي پودمانی علمی مجري مقطع کاردانی دوره مراکز آموزشی آدرس و شماره تلفن ):40(جدول شماره ادامه 
کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

  اراك1فرهنگ و هنر واحد 
 0861 3125157 ه فرهنگسراي آیین- فاز یک-شهرك شهید بهشتی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 اراك 0861 3684865  بعد از دانشگاه پیام نور–کمربندي شمالی  اي درجه یک و تخصصی فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0861 2226031 خیابان شهید بهشتی هالل احمر استان مرکزي

 خمین
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 مین خ1فرهنگ و هنر واحد 
 0865 2230560  نرسیده به تقاطع خیابان بسیج-)کمربندي(اله طالقانی  خیابان آیت

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0255 2225170  کوچه باهنر–خیابان شهید بهشتی  بهزیستی شهرستان ساوه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی ساوه

  شهرك فجر2 ز ابتداي ورودي فا-میدان شهید فهمیده
 0255 2247952 خیابان دانشگاه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 رسان کاوه یدكشرکت 

 0255 2343395 51 پالك - خیابان شانزدهم -شهر صنعتی کاوه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0255 4213453 )ره( جنب مجتمع امام خمینی-خیابان تختی شهرداري ساوه
 ديکاربر-مرکز آموزش علمی

 0255 2343573 92 پالك – خیابان جانبازان – میدان امیرکبیر –شهرصنعتی کاوه  اي مهارت ساوه فنی و حرفه

 ساوه
 

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 گروه صنعتی صفا

 0255 4222223 29 آزادي - نرسیده به پل هوایی- بلوار آزادي-میدان آزادي

 مرکزي

 محالت
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ور نیمجهاد دانشگاهی 

 0866 3324797 )ع(  انتهاي بلوار امام علی-)ره(خیابان امام خمینی  -ور  نیم

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
  زندان مرکزي بندرعباس7بعثت 

  کوچه شهرك توحید –) ع(بلوار امام علی 
 0761 6661811 غرب هنرستان شهید رجایی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 ی استان هرمزگانبهزیست

 0761 3339813  پشت دادسراي انقالب- خیابان وحدت-بلوار ناصر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0761 2246803  شهریور شمالی17خیابان  پست هرمزگان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 دفتر آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان

  باالتر از میدان شهدا -بلوار پاسداران
 0761 5555180 موزش و پژوهش استانداري هرمزگاندفتر آ

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 شرکت خدمات دریایی تایدواتر 

 خاورمیانه بندر عباس
 0761 3353482 16 احمد  خیابان آل- چهارراه خانه نان-زیبا شهر

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0761 6660082 خیابان نخل ناخدا شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0761 6664970 1 مرکز شماره - پشت ترمینال مسافربري -خیابان نخل ناخدا  اي بندرعباس فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0761 2363632 1 شهرك صنعتی شماره - سیرجان -بعد از پلیس راه بندرعباس  اي شهرك صنعتی بندرعباس فنی و حرفه

 بندرعباس

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0761 6661176 2 پالك - کوچه شهید زیبارو-خیابان رسالت شمالی مالک اشتر هرمزگان

 بندر لنگه
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 
 0762 2226002  خیابان دانشگاه جامع- خامنه اي... ا ابتداي بلوار آیت

 پارسیان
 کاربردي-لمیمرکز آموزش ع

 پارسیان
 0764 4627001  روبروي اداره راه و ترابري-بلوار شهداي گمنام

 کاربردي-مرکز آموزش علمی قشم
 0763 5210311  جنب مسکن مهر– بعد از پمپ بنزین –اتوبان خلیج فارس  اي قشم فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی کیش
 کیش

 0764 4421712  خیابان امیر-خیابان سنایی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0765 2283127  بهمن22خیابان  جمعیت هالل احمر میناب

 هرمزگان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی میناب
 میناب

 130کوچه- میدان شهدا:1ساختمان شماره 
 کشاورزي روبروي مرکز تحقیقات -لوار رسالت ب:2ساختمان شماره

2224234 0765 

 کاربردي-میمرکز آموزش عل
 فرهنگ و هنر اسدآباد

 0812 3244967 چهارباغ جهاد
 اسدآباد همدان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0812 3233418 شهرك خزایی اي اسدآباد فنی و حرفه
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کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان

 نشهرستا

 کاربردي-مرکز آموزش علمی اللجین
 0812 4523717  روبروي بخشداري-اي خامنه... بلوار آیت ا صنایع دستی اللجین همدان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی مالیر
 0851 3335230  باالتر از بیمارستان غرضی-باالتر از بلوار نبوت مالیر

 کاربردي-لمیمرکز آموزش ع نهاوند
 0852 3223898 )ع ( بلوار امام حسین- شهریور17میدان  نهاوند
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0811 4223763  کوچه مجتمع قضایی-بلوار شهید رجایی   دادگستري استان همداناداره کل
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0811 4372112 ندان مرکزي همدان ز- جاده تهران10 کیلومتر  زندان مرکزي همدان8بعثت 
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0811 8381034 1 پالك-کاشانی کوچه شهید مباشر-خیابان مهدیه بهزیستی استان همدان
  کاربردي-مرکز آموزش علمی
 پست همدان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی -النهرین خیابان بین
 0811 2523245 پست همدان

 کاربردي-یمرکز آموزش علم
 0811 4372801 گاز هاي سازمانی شرکت  مقابل خانه- تهران- جاده همدان5کیلومتر  جهاد کشاورزي همدان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0811 8374006  جنب معاونت فرهنگی بنیاد شهید-خیابان هنرستان  حج و زیارت استان همدان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0811 4291144  بلوار آزادگان– 2شهرك شهید مدنی فاز   همدان1فرهنگ و هنر واحد 
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0811 4263295  بلوار شهید بهشتی-مریانج  اي مریانج فنی و حرفه
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0811 2510230  سایت فرهنگی گردشگري هگمتانه-انتهاي خیابان اکباتان میراث هگمتانه
 کاربردي-ز آموزش علمیمرک

 واحد آموزشی همدان
  نرسیده به استانداري- باالتر از پارك مردم-بلوار بعثت

 0811 8279222 خانه آب تصفیه

 همدان

 همدان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0811 4281020  میدان توحید-شهرك مدنی هالل احمر استان همدان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی ابرکوه
 0352 6829520  کوچه چهاردهم- بعد از نیروگاه-م خمینیبلوار اما ابرکوه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی اردکان
 0352 7221411  جنب بوستان قدس-بلوار ولیعصر   اردکانهاي صنعتی شرکت شهرك

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0352 6235030 ابتداي بلوار شهید بهشتی بهزیستی استان یزد

 کاربردي-یمرکز آموزش علم تفت
 0352 6233900 خیابان خلیل آباد اي امام خمینی تفت فنی و حرفه

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 خبر میبد

 عصر  خیابان ولی-اعرافی... ا  خیابان آیت-اعرافی... ا میدان آیت
 0352 7742700 جنب بیت امام جمعه محترم شهرستان

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 میبد 0352 7772043  یزد- جاده میبد14کیلومتر  بدمجتمع کاشی می

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 میبد

  بعد از دانشگاه آزاد اسالمی -جاده سنتو
 0352 7756701 جاده جنب فرماندهی انتظامی

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 جواد االئمه یزد

  خیابان جواداالئمه- بلوار شهیدان اشرف- میدان جانباز-صفائیه
 0351 8227807  ساختمان آموزش عالی-خیابان تالش

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0351 8249901  نبش چهارراه پژوهش- بلوار شهیدان اشرف-صفائیه جهاد کشاورزي یزد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0351 6220573 خان   کوچه بازار هاشم-بان شهید رجاییخیا حج و زیارت استان یزد

 کاربردي- آموزش علمیمرکز
 0351 5242881 انتهاي خیابان انقالب ـ تقاطع بلوار جمهوري خانه کارگر واحد یزد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0351 6290610 49 کوچه - بلوار دانشجو-حسین میدان امام دفتر آموزش و پژوهش استانداري یزد

 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0351 6300666  یزديبلوار صابر شهرداري یزد
 کاربردي-مرکز آموزش علمی
 0351 8216790  ابتداي بلوار امیرکبیر-بلوار دانشجو  یزد1 فرهنگ و هنر واحد
 کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0351 5253006  جنب فلکه یزدبافت–بلوار یزدباف  اي یزد اي آیت اله خامنه فنی و حرفه
  کاربردي-مرکز آموزش علمی

 0351 5234000 خیابان شهید مطهري برات یزدمخا

 یزد

 یزد

  کاربردي -مرکز آموزش علمی
 0351 8203390 جمعیت هالل احمر - بلوار فردوسی-انشگاه شهرك د هالل احمر استان یزد
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 کاربردي - علمی جامع دانشگاه استانی واحدهاي فکس و  تلفن شماره آدرس،): 41 (شماره جدول
ردیف

 

 فکس تلفن  آدرس استانی واحد
 کد

 شهرستان

 0411 5430403 5430401 طالقانی خ انتهاي -تبریز شرقی آذربایجان 1

 0441 3362033 3370064 غربی آذربایجان عمران شرکت جنب -امامت بلوار -ارومیه غربی آذربایجان 2

 0451 5516325 5520465 48 پالك -آبان 13 خیابان -دانشگاه خیابان -اردبیل اردبیل 3

 0311 3377140 3355083 غربی لباف صمدیه نبش -خرازي شهید بزرگراه -اصفهان صفهانا 4

 0841 2237873 2237871 روديخرم شهید بلوار ابتداي -مخابرات میدان -ایالم ایالم 5

 0261 4426903 4427506 52 پالك -نارون خیابان نبش -احمر هالل میدان -جهانشهر - کرج البرز 6

 0771 4551719 4551717 بهمنی خیابان -بوشهر بوشهر 7

 021 88804104 82778851 2 ساختمان شماره - 751 شماره -اللهی   بین حافظ و استاد نجات-خیابان انقالب  تهران 8

 0381 2240866 2226237 1 پالك -72 کوچه -طالقانی چهارراه از بعد -غربی کاشانی... ا آیت بلوار -شهرکرد بختیاري و چهارمحال 9

 0561 4437339 4423225 26 پاسداران نبش -پاسداران -بیرجند جنوبی خراسان 10

 0511 8531907 8531901 8 پالك -همت کوچه -رازي خیابان -)ع (رضا امام بیمارستان میدان -مقدس مشهد رضوي خراسان 11

 0584 2229594 2226010 58 پالك -الهديبنت بیمارستان روبروي -هنر خیابان -بجنورد شمالی خراسان 12

 0611 3361480 3361479 22 پالك -احوال ثبت اداره نبش -مدنی و فاطمی خیابان بین -مدرس خیابان -امانیه -اهواز خوزستان 13

 0241 7271001 7271002 30 پالك -شعبان سوم خیابان -خرمشهر خیابان -زنجان زنجان 14

 سمنان 15
 نوجوان و کودکان پرورشی کانون جنب -)ع (رضا ماما میدان -معلم بلوار -سمنان

 خون انتقال پایگاه روبروي 
4455516 4454069 0231 

 0541 3424385  3424384 نصر جهاد انبار جنب -فارس خلیج بزرگراه -زاهدان بلوچستان و سیستان 16

 0711 6332223 6332495 چپ سمت -سرو اغب کوچه انتهاي -قضایی مجتمع جنب -15 ایستگاه -شهر فرهنگ بلوار -شیراز فارس 17

 0281 3788155 3788156 یکم الهیه -هاگل میدان -مینودر شهرك -قزوین قزوین 18

 0251 2902600 2918272 219 پالك -کوکب متري 20 -صدوق متري 45 -قم قم 19

 0871 3287271 3287270 13 پالك -گالیول کوچه -فلسطین خیابان -سنندج کردستان 20

 0341 2133820 2133822 چپ سمت سوم ساختمان -اصفهانی هاتف خیابان -مرادي هوشنگ بلوار -کرمان کرمان 21

 0831 8231078 8231115 اتوبوسرانی سازمان روبروي -بهشتی دکتر شهید بلوار - کرمانشاه کرمانشاه 22

 0741 3343365 3343363 شپرور و آموزش به نرسیده -ارم بلوار -یاسوج احمدبویر و کهگیلویه 23

 0171 2235868 2225583 غربی ششم خیابان -مالقاتی میدان -گرگان گلستان 24

 0131 7755881 7754000 180 پالك -اسالمی ارشاد کل اداره روبروي - سعدي خیابان - رشت گیالن 25

 0661 3239202  3240012 حراییص شهید خیابان -دهم هنر از بعد -یک فاز -بهمن 22 میدان -آبادخرم لرستان 26

 0151 2235918 2235919 رضایی شهید خیابان -بوعلی بیمارستان روبروي -) شهرقائم جاده (پاسداران بلوار -ساري مازندران 27

 0861 3679883  3679880 دادگستري کل اداره روبروي -)هپکو (سازندگی جهاد خیابان -اراك مرکزي 28

 0761 6678702 6678703 28 پالك -المبینفتح خیابان -جنوبی رسالت خیابان -بندرعباس هرمزگان 29

 0811 8352074 8352071 دیباج خیابان ابتداي -عشقی میرزاده خیابان -همدان همدان 30

 0351 8249980 8249982 فناوري و علم ساختمان -استان ادارات مجتمع -رشتی ابوالقاسم حاج بلوار -دانشجو بلوار -یزد یزد 31
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 نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت): 42(جدول شماره  

   وکد شهرستان نام
 کد
 استان

 نام استان

، )1017(، سراب)1016( ، چاراویماق)1014(، جلفا)1008(داش  ، تیکمه)1012(، تبریز)1010( ، بناب)1009(آباد ، بستان)1006(، اهر)1005(، اسکو)1001(آذرشهر
 ).1041(، هشترود)1040( ، هریس)1038(، ورزقان)1036( ، میانه)1032(، ملکان)1029(، مرند)1028(، مراغه)1026(، کلیبر)1023(شیر ، عجب)1021(شبستر

 شرقی  آذربایجان 10

، )1124(، سردشت)1123(، خوي)1119(، چایپاره)1117(، چالدران)1115(، تکاب)1113(پیرانشهر، )1111(پلدشت ، )1109(، بوکان)1106( ، اشنویه)1104( ارومیه
 ).1140(، نقده)1138(، میاندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماکو)1131(، شوط)1129(دژ ، شاهین)1127(سلماس

   غربی آذربایجان 11

   اردبیل 12 ).1225(، نیر)1222( ، نمین )1219(هرش ، مشگین)1215( ، گرمی)1213(، کوثر)1201(، سرعین )1211( ، خلخال)1208(آباد ، پارس)1205(سوار ، بیله)1202( اردبیل

، )1340(، خور و بیابانک )1318(، خوانسار)1317(شهر ، خمینی)1316(، چادگان)1314( وکرون ، تیران)1312( ، برخوار)1310(، اصفهان)1304(، اردستان)1302( وبیدگل آران
، )1334(، گلپایگان)1332( ، کاشان)1329( ، فالورجان)1327(، فریدونشهر)1326(، فریدن)1324(شهرضا،  )1322(شهر و میمه ، شاهین)1320(  ،  سمیرم)1321(دهاقان 
 ).1345(، نطنز )1342(آباد ، نجف)1341(، نائین)1343(، مهردشت )1338(، مبارکه )1336 ( لنجان

   اصفهان 13

 البرز 40 ).4010(، نظرآباد)4003(، کرج)4008(، طالقان)4006(ساوجبالغ
   ایالم 14 ).1418( ، مهران) 1419(، ملکشاهی )1415 (  و چرداول ، شیروان)1412( ، دهلران)1410(شهر  ، دره)1407(، ایوان)1405( ، ایالم)1403(آبدانان

 بوشهر  15 ).1522( ، گناوه)1520(، کنگان)1519(، عسلویه )1518(، دیلم)1516(، دیر)1514(، دشتی)1511( ، دشتستان)1506(، جم)1504( ، تنگستان)1502(بوشهر

، )1627( ، فیروزکوه)1624(، شهریار)1620(، شمیرانات)1615( ، ري)1608(، رودهن)1612(کریم ، رباط)1609(، دماوند)1607(، تهران)1604(، پاکدشت)1602(اسالمشهر
 ).1636(، ورامین)1625(، مالرد )1623(قدس 

   تهران 16

   بختیاري چهارمحال و  17 ).1717( ، لردگان)1713(، کیار)1712(، کوهرنگ)1710 ( ، فارسان)1709(کرد، شهر)1705( ، بروجن)1701( اردل

  جنوبی  خراسان 18 ).1818( ، نهبندان)1815(، قائنات)1811( ، فردوس)1808(، سربیشه)1807(، سرایان)1805(، درمیان)1801(، خوسف )1802(، بیرجند)1810(بشرویه 

، )1928(، چناران)1926(، جوین)1923(، جغتاي)1922( حیدریه ، تربت)1916(جام ، تربت)1912(جلگه ، تخت)1909(، تایباد)1906(، بینالود)1905(ردسکن، ب)1901(بجستان
،  )1956(کاخک، )1951(، قوچان)1949(، فریمان)1947(، سرخس)1945(، سبزوار)1920(، زاوه )1940(، رشتخوار)1937(، درگز)1934( ، خواف)1930(آباد خلیل
 ).1965(، نیشابور)1962(والت ، مه)1960(، مشهد)1957(، گناباد)1955(، کالت)1953(کاشمر

  رضوي  خراسان 19

  شمالی  خراسان 20 ).2016(وسملقان ، مانه)2017(، گرمه )2013(، فاروج)2011( ، شیروان)2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002(اسفراین

، )2125(، خرمشهر)2124(، بهبهان)2120(، بندرماهشهر)2117(ملک ، باغ)2115(، ایذه)2112(، اهواز)2109(، اندیمشک)2107(، اندیکا)2104(، امیدیه)2102(آبادان
، )2144(، اللی)2142(، گتوند)2140(، شوشتر)2138( ، شوش)2135(، شادگان)2134(، رامهرمز)2132(، رامشیر)2131(آزادگان ، دشت)2129(دزفول

 ).2151(، هویزه)2150(، هندیجان)2148(گل ، هفت)2146( مسجدسلیمان
   خوزستان 21

   زنجان 22 ).2216( نشان ، ماه)2214(، طارم)2212( ، زنجان)2209(، خرمدره)2208( ، خدابنده)2204(، ایجرود)2202(ابهر

   سمنان 23 ).2313(شهر، مهدي)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302( ، دامغان)2306(بیارجمند

، )2429(، سرباز)2425(، سراوان)2422(، زهک)2418( ، زاهدان)2416( ، زابلی)2414( ، زابل)2411(، دلگان)2408( ، خاش)2406(، چابهار)2402(، بمپور )2403(ایرانشهر
 ).2435(، هیرمند )2440(شهر ، نیک)2433(، کنارك)2430(سوران سیب

    و بلوچستان سیستان 24

، )2522( ، داراب)2519(، خنج)2516(بید ، خرم)2515(، جهرم)2510(، پاسارگاد)2509(، بوانات)2507(، اقلید)2504(، استهبان)2502( ، ارسنجان)2501(ادهآب
، )2551(، کازرون)2546(ارزین، قیروک)2543(، فیروزآباد)2541(، فسا)2538(، فراشبند)2536(، شیراز)2531(، سروستان)2528( ، سپیدان)2526(دشت ، زرین)2524(رستم
 ).2576(ریز ، نی)2571(، مهر)2568(، ممسنی)2565(، مرودشت)2561(، المرد)2558(، الرستان)2535(کوار 

  فارس 25

   قزوین 26 ).2603(، محمدیه )2619( ، قزوین)2615(، رودبار الموت )2614(، تاکستان)2610( زهرا ، بوئین)2604(، البرز)2602(آبیک

  قم  27 ).2704 ( قم

   کردستان 28 ).2827( ، مریوان)2823(، کامیاران)2822( ، قروه)2819( ، سنندج)2817(، سقز)2814(، سروآباد)2812( ،دیواندره)2809(، دهگالن)2807(، بیجار)2802(بانه

، )2924(، زرند)2923(، ریگان)2921(، رودبارجنوب)2918( رفسنجان،)2914(، راور)2902(، رابر )2912(، جیرفت)2908(، بم)2905(، بردسیر)2903( ، بافت)2915(انار 
 ).2946(، منوجان)2944( ، کهنوج)2942(بنان ، کوه)2940(، کرمان)2934(گنج ، قلعه)2907(، فهرج )2932(، عنبرآباد)2929(، شهربابک)2927( سیرجان

   کرمان 29

، )3018(، صحنه)3016(، سنقر)3014(ذهاب ، سرپل)3013(، روانسر)3011(، داالهو)3009(، جوانرود)3007(باباجانی ، ثالث)3004( ، پاوه)3002( آبادغرب اسالم
 ).3029 ( ، هرسین)3023(، ماهیدشت )3027(غرب ، گیالن)3025(، کنگاور)3024(، کرمانشاه)3020( قصرشیرین

   کرمانشاه 30

  و بویراحمد   کهگیلویه 31 ).3116( اران، گچس)3114(، کهگیلویه)3108(، دنا)3105(، بهمئی)3103(بویراحمد

، )3207(، گمیشان )3217( ، گرگان)3215( ، کالله)3213( ، کردکوي)3212(آباد ، علی)3210(، رامیان)3208(، ترکمن)3205(، بندرگز)3203(قال ، آق)3202(آزادشهر
 ).3223( ، مینودشت)3221(تپه ، مراوه)3219( گنبدکاووس

   گلستان 32

، )3327( ، شفت)3325(،سیاهکل) 3323(، رودسر)3319(، رودبار)3315(، رضوانشهر)3313(، رشت)3307(، بندرانزلی)3306(، املش)3304( اشرفیه ، آستانه)3302(آستارا
 ).3343(، ماسال)3341(، لنگرود)3338( ، الهیجان)3336(، فومن)3334( ، طوالش)3329(سرا صومعه

  گیالن 33

   لرستان 34 ).3427(، کوهدشت)3422( ، سلسله)3418(، دوره)3417(، دورود)3415( ، دلفان)3413(آباد ، خرم)3408(، پلدختر)3407(، بروجرد)3405(، الیگودرز)3402(ازنا

، )3530( ، سوادکوه)3527( ، ساري)3523(، رامسر)3522( ، چالوس)3520(، جویبار)3517(، تنکابن)3513(، بهشهر)3512(، بابلسر)3509(، بابل)3503(آمل
، )3543(، نور)3539(، نکا)3538(، محمودآباد)3536(، گلوگاه)3533(، کیاکال)3521(، کالردشت)3546(، کالرآباد)3534(شهر  ، قائم)3532(کنار ، فریدون)3516(آباد عباس
 ).3545(نوشهر

   مازندران 35

   مرکزي 36 ).3620(، محالت)3618(، کمیجان)3617(، شازند)3613(، ساوه)3612(، زرندیه)3610(یجان، دل)3609(، خنداب)3607( ، خمین)3605( ،  تفرش)3602( اراك ،)3603(آشتیان

، )3726( ، رودان)3722(، خمیر)3720(آباد ، حاجی)3717( ، جاسک)3714(، پارسیان)3712(، بندرلنگه)3709(، بندرعباس)3715(، بشاگرد )3705(، بستک)3702(ابوموسی
 ).3734(، میناب)3711(، کیش )3730( ، قشم)3728(سیریک

   هرمزگان 37

   همدان 38 ).3823( ، همدان)3820(، نهاوند)3816(، مالیر)3803(، اللجین)3812(، کبودرآهنگ)3822(، فامنین )3809(، رزن)3806(، تویسرکان)3804(، بهار)3801(اسدآباد

 یزد  39 ).3920(، یزد)3918(، میبد)3917(، مهریز)3916( ، طبس)3913( ، صدوق)3910(، خاتم)3908(، تفت)3906(، بهاباد )3907( ، بافق)3905( ، اردکان)3902(ابرکوه

 خارج از کشور 41 .نام درج نمایند را در بند مربوط در تقاضا نامه ثبت9999باشد، داوطلبانی که محل تولد و صدور شناسنامه آنان خارج از کشور می
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 بسمه تعالی

 
 

 »اده ازسهمیه شاغل فرم استف« 

 
 
 
 

 
 

 :کاربردي-دانشگاه جامع علمی
 

صـادره  ................................. دارنده شناسنامه شـماره     .............................. فرزند  ......................................... خواهر  / برادر: شودوسیله گواهی می   بدین
 .................................................................................................... در زمینه تخصصی    ......................... از تاریخ   .............................. متولد  ..... ....................از  

 :ماه در.......... سال و .......... به مدت 
 

    oوابسته به ............................................................................................. شرکت / موسسه/ سازمان:  بخش دولتی........................................................ 
   o در شهرسـتان           ................................................................................................. ............................شخصی / شرکت/ تعاونی/ اتحادیه: بخش غیردولتی

 .باشدمشغول به کار می............................................ 
  دانـشگاه جـامع   1390مـاه سـال    بهمـن پودمـانی  هـاي  دوره کـاردانی مقطـع   این معرفی نامه منحصراً جهت استفاده از سهمیه شاغل در پذیرش       

که با شغل نامبرده منطبق اسـت صـادر گردیـده و ارزش دیگـري             .................................................................. کاربردي جهت شرکت در رشته      -علمی
 .ندارد
 

 
  شاغلین بخش دولتی   
 :س کارگزینی   نام و نام خانوادگی رئی

 :    تاریخ
 :   مهر و امضاء

 

 شاغلین بخش خصوصی  
 :نام و نام خانوادگی مقام مجاز

 : تاریخ
 : مهر و امضاء

 
 

هاي آموزشی توسط بخش دولتی یا بخـش  باشند الزم است گواهی تقبل پرداخت هزینه    داوطلبان شاغلی که متقاضی بورسیه می     : 1تذکر مهم   
 .نام ارایه نمایند هنگام ثبتغیردولتی بورس کننده را 

 .داشته باشنداشتغال به کار مرتبط بایست گواهی این فرم مخصوص داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل است که می: 2تذکر مهم 
 
 

 
 

هاي  کاردانی دورهپذیرش مقطعجهت داوطلبان شاغل متقاضی شرکت در این فرم صرفاً 
 .باشد کاربردي می-دانشگاه جامع علمی 1390ماه سال   بهمنپودمانی

 1387سال شهریور ماه   کاربردي -دانشگاه جامع علمی

 1فرم شماره 
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 بسمه تعالی

 
 

 »فرم تأیید معدل « 

 
 ماه  بهمنپودمانی هاي رهدوکاردانی مقطع التحصیالن متقاضی شرکت در پذیرش این فرم صرفاً جهت فارغ

 .باشد است، میکاربردي که گواهی پایان دوره براي آنان صادر نشده - دانشگاه جامع علمی1390سال 
 
 

   محل درج شماره پرونده

  
 

 : کاربردي-دانشگاه جامع علمی
 

 : اینجانب با مشخصات زیر
 ...............................................................شماره شناسنامه   ................................................... نام  .......................... ..............................................نام خانوادگی   

 ..................................................................................در رشته تحصیلی    ............... ..........در تاریخ   ................................ فرزند  ......................... متولد سال   
کـاربردي در گـروه   -علمـی   دانشگـاه جـام 1390 سـال ماه بهمنپودمانی هاي دورهکاردانی مقطع ام و متقاضی پذیرش در التحصیل شدهفارغ

 .باشم  میo    فرهنگ و هنرo    مدیریت و خدمات اجتماعی oورزي      کشاoآموزشی صنعت 
 

باشــد که می   به عدد                          و به حروف                                 : دارم که معدل کل دیپلم اینجانبوسیله اعالم می    بدین
 .امدهعیناً معدل مربوط را در فرم تقاضانامه نیز درج نمو

 
 داوطلب باید این فرم را تکمیل و پس از تأیید رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل نزد خـود نگهـدارد تـا در              :تذکر مهم 

نـام در مرکـز    کاربردي و به هنگام ثبت- دانشگاه جامع علمی1390 سال ماه بهمنپودمانی  هاي  دوره کاردانی   مقطعصورت پذیرش در    
 .ه مسئول ذیربط تحویل دهدآموزش محل قبولی ب

 
 .رددگمراتب فوق به استناد مدارك موجود ارایه شده دقیقاً تطبیق گردید و صحت مندرجات این فرم تأیید می 

 
 

 :       محل مهر و امضاء رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل
 

کاربردي صادر گردیده و -علمیدانشگاه جامع  1390 سال ماه بهمنودمانی پهاي دورهکاردانی مقطع نام در پذیرش  این گواهی صرفاً براي ثبت
 .گونه ارزش دیگري نداردهیچ

 هرگونه مغایرت در معدل کل دیپلم اعالم شده از جانب داوطلب با معدل کل مندرج در گواهی اصل یا موقت دیپلم ارایه شده به     :تذکر مهم 
 .گردد قبولی فرد می»ملغی شدن«مرکز آموزشی، موجب 

 

 2فرم شماره 
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  نام  ثبت تقاضانامهکمیل  ت نحوه
نویس، با مراجعه بـه   نویس تقاضانامه مندرج در این دفترچه را تکمیل نموده و سپس براساس پیش       ابتدا مطابق دستورالعمل زیر پیش     شودبه داوطلبان توصیه می   

 ضمنـاً راهنمـاي جـامع نحوه تکمـیل فـرم در برنامـه  . نام وارد نماینـداري ثبتافز سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطالعات الزم را براساس بندهاي برنامه نرم    
 .توانند به این راهنما مراجعه نمایندنام اینترنتی موجود بوده و داوطلبان براي کسب اطالعات بیشتر می  نرم افزاري ثبت

 صفحه اول   •
از به کاربردن مد، تشدید، الف ( وارد نماید  کامل طور هب   شناسنامه  با   مطابق  را  خود  پدر   امن  و نام ، خانوادگی  نام مورد نظر   محل در  باید    داوطلب :3 و 2،  1هايردیف در

 ).محذوف یا همزه خودداري شود
 . دایره مربوط را عالمتگذاري نمایدباشد  می یا مرد   زن،  اینکه  باید برحسب  داوطلب:4  ر ردیفد

از درج حـروف، ممیـز و یـا خـط تیـره کـه در بعـضی        (باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نماید  داوطلـب  :5در ردیف   
 ). ها درج گردیده خودداري نمایدشناسنامه

 . در ایـن قـسمت وارد نمایـد     شـده اسـت،    داوطلب باید سري و سریال شناسنامه خود را که به رنگ قرمز در حاشـیه بـاالي صـفحات شناسـنامه درج      :6در ردیف   
 .شود مینام درج  در تقاضانامه ثبت                                             که به صورت               574896: مثال

 .) درج گردیده است13دو رقم اول سال تولد یعنی( داوطلب باید سال تولد خود را در محل مربوط درج نماید :7در ردیف 
 . مشخص نمایدصیلی خود را باید با عالمتگذاري داوطلب رشته یا شاخه تح:8در ردیف 
 .نماید ها، دین خود را با عالمتگذاري مشخص  داوطلب باید در یکی از دایره:9در ردیف 
 .با عالمتگذاري مشخص نمایدوضعیت خود را  داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران باید :10در ردیف 
 . داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران باید منحصراً نام ارگان مربوط به سهمیه ایثارگران را با عالمتگذاري مشخص نماید:11در ردیف 
ی بنیاد شـهید و امـور    رقمی ایثارگري خود را از سایت اینترنت12باشد، الزم است کد پیگیري   چنانچه داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران می        :12در ردیف 

 .دریافت و در این بند درج نماید ir.isaar.www ایثارگران به نشانی
 .شنوا و معلول جسمی حرکتی باید با عالمتگذاري در این ردیف وضعیت خود را مشخص نمایند بینا، ناشنوا، کم  داوطلبان نابینا،کم:13در ردیف 
 . مشخص نمایند3 تا 1 در این دفترچه با یکی از اعداد  شرایط پذیرش داوطلبان، مندرج2-3داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با توجه به بند  :14 در ردیف

 ). و یا خط تیره خودداري نمایداز درج ممیز (باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید  داوطلب باید شماره کد ملی خود را که ده رقم می:15در ردیف 
 ).از درج ممیز و یا خط تیره خودداري نماید(باشد در محل مربوط درج نماید  داوطلب بایدکد پستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می:16در ردیف 
ضمناً براي استفاده از خدمات پیـام کوتـاه   (ربوط درج نماید  داوطلب باید شماره تلفن ثابت با کد شهر و یا شماره تلفن همراه خود را در محل م      :18 و   17در ردیف   

 ).ترجیحاً شماره تلفن همراه را وارد نماید
طی مراحل پذیرش چنانچه آدرس داوطلب تغییر کند ( داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد خواسته شده در این ردیف تکمیل نماید          :19در ردیف   

 ). را کتباً به سازمان سنجش آموزش کشور اطالع دهدالزم است آدرس جدید خود
 صفحه دوم  •

 . داوطلب باید سال اخذ دیپلم خود را از چپ به راست در محل مربوط درج نماید:20در ردیف 
معدل کـل دیـپلم خـود را درج     باید  دوره پیش دانشگاهیتوضیح اینکه داوطلبان.  خود را در محل مربوط درج نماید       معدل کل دیپلم   داوطلب باید    :21در ردیف   
 .درج معدل دوره پیش دانشگاهی جداً خودداري نمایندنمایند و از 
 .  داوطلب باید گروه آموزشی انتخابی خود را با عالمتگذاري یک مورد مشخص نماید:22در ردیف 
 .ماید داوطلب باید وضعیت اشتغال خود را با عالمتگذاري یکی از موارد درج شده مشخص ن:23در ردیف 
بایـست   مـی  بانک انصار استان تهران و سازمان بازرسـی کـل کـشور    شاغل در انو داوطلب ) 4(کد اشتغال خود را از جدول شماره        داوطلب شاغل باید  : 24در ردیف   

 .دنمندرج در این دفترچه استخراج و در محل مربوط درج نمای) 38(کداشتغال خود را از جدول شماره 
 .مندرج در این دفترچه استخراج و در محل مربوط درج نماید) 2(ل باید کد زیرگروه آموزشی خود را از جدول شماره  داوطلب شاغ:25در ردیف 
اسـتخراج و در محـل   ) 37  تـا 5 (ول شـماره اهاي انتخابی خود را براساس اولویت عالقه و متناسب با گروه آموزشی از جد داوطلب باید کدرشته محل  : 26در ردیف   

 .ایدمربوط درج نم
هاي انتخابی خود را براسـاس اولویـت عالقـه و متناسـب بـا گـروه        بایست کدرشته محل می بانک انصار استان تهران و سازمان بازرسی کل کشور شاغل در   انداوطلب

 .استخراج و در محل مربوط درج نماید) 39(آموزشی از جدول شماره 
 .ستخراج و سپس کد مربوط را از چپ به راست در محل مربوط درج نمایدا)  42( را از جدول شماره محل اقامت فعلی خود بایدکد استان داوطلب  :27در ردیف 
 . الکترونیکی خود را در این ردیف درج نمایندپست باشند از سمت چپ به راست آدرس  آن دسته از داوطلبانی که داراي پست الکترونیکی می:28در ردیف 

 :  مهم  توصیه
 .از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد) اینترنتی ( نام الکترونیکی س از پایان ثبتبایست پ میداوطلب
 : یادداشت

 در  وwww.sanjesh.org، سـایت سـازمان سـنجش بـه آدرس     ) سنجش   سازمان رسانی اطالع  و نامه خبري هفته(   سنجش  پیک  نشریه  ازطریق  تغییري   هرگونه -1
  .شد خواهد  اعالم  گروهی هاي طریق رسانه ز ا  لزوم صورت

   آموزش   سنجش  سازمان   روابط عمومی  دفتر با 15875 -1365   پستی  صندوق یا و   021 - 8 8923595 -9هاي   تلفن  شماره  با  ندتوا  می داوطلب   لزوم  صورت در -2
  .نماید   حاصل کشور تماس

          الف الف / 24  574896
24 
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 پودمانی هاي  دوره کاردانی مقطعرش پذیجهت شرکت در نام نویس تقاضانامه ثبت پیش
 کاربردي - دانشگاه جامع علمی1390 سال ماه بهمن

 صفحه اول 
 
 

 : نام پدر-3                 :                نام-2:                                                                       نام خانوادگی-1
 :  سري و سریال شناسنامه-6:                                                     شماره شناسنامه-5   ¡مرد    ¡زن :    جنسیت -4

    13:                 سال تولد-7

       ¡ نظام قدیم ستانهنر )4            ¡ علوم انسانی )3           ¡ علوم تجربی )2           ¡ ریاضی فیزیک )1:   فارغ التحصیل شاخه تحصیلی-8

            ¡ کاردانش )6           ¡اي  فنی و حرفه)5         

   ¡.  باشم متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران می-10              ¡         زرتشتی ¡          کلیمی ¡         مسیحی¡اسالم :   دین-9

   ¡        آزادگان ¡و باالتر % 25جانبازان :        بنیاد شهید و امور ایثارگران ¡هاد کشاورزي     ج¡ستاد مشترك سپاه :   ارگان سهمیه-11

 ¡خواهر یا  برادر شهید       ¡به باال % 50       فرزند یا همسر جانبازان ¡      فرزند یا همسر آزادگان ¡فرزند یا همسر شهید 

                                                                                   :          رقمی پیگیري ایثارگران12کد  -12

 :              کد نظام وظیفه-14             ¡   معلول جسمی و حرکتی   ¡  کم شنوا   ¡   ناشنوا  ¡   کم بینا  ¡نابینا :    معلولیت -13

 :  تلفن ثابت-17:                                                کدپستی-16                    :                           کد ملی-15

                                استان                                                                   شهر:  آدرس-19:                                                تلفن همراه-18

 : ادامه آدرس

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 صفحه دوم 
 

           ر                               صحیحاعشا:      معدل کل دیپلم-21                            13:                 سال اخذ دیپلم-20

 ¡فرهنگ و هنر  )4     ¡مدیریت و خدمات اجتماعی  )3    ¡کشاورزي )2       ¡صنعت  )1:     گروه آموزشی-22
     ¡شاغل دولتی  )3      ¡شاغل خصوصی  )2        ¡ آزاد )1:   وضعیت داوطلب-23

 :کد زیرگروه آموزشی براي داوطلبان شاغل -25:                            غل حائز شرایط کد اشتغال براي داوطلبان شا-24

 :هاي انتخابی براساس اولویت عالقه کد رشته محل-26
  5اولویت  4اولویت  3اولویت  2اولویت  1اولویت 

  10اولویت  9اولویت  8اولویت  7اولویت  6اولویت 

  15اولویت  14اولویت  13ولویت ا 12ت اولوی 11اولویت 

  20اولویت  19اولویت  18اولویت  17اولویت  16 اولویت

  25اولویت  24اولویت  23اولویت  22اولویت  21 اولویت

  30اولویت  29اولویت  28اولویت  27اولویت  26اولویت 

 ): Email( آدرس ایمیل-28                              :هرستانش                 :  کد استان محل اقامت-27

 

/ 


