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  بسمه تعالی
  

  مقدمه 
هـاي  رویکردبـا   مضاعف و فناوري در سال همت مضاعف و کاروابسته به وزارت علوم، تحقیقات کاربردي -دانشگاه جامع علمیبا حمد و سپاس به درگاه ایزدمنان،        

اولـین   ،هارتی دانشجویان در جهت توسـعه کـشور  با هدف توانمندسازي نیروي انسانی و افزایش توان تخصصی و م      و نظام آموزش عالی مهارت و فناوري      مورد نظر 
در  ریق آزمونـو از ط) فوق دیپلم(هاي کاردانی  التحصیالن دوره از بین فارغ  راپودمانی کاربردي-علمی اسی ناپیوستهـکارشنهاي دورهدر مرحله پذیرش دانشجو    

  :گردد  اعالم میزیرمی، شرایط و ضوابط شرکت در این آزمون به شرح ضمن آرزوي موفقیت براي یکایک داوطلبان گرا. نماید  برگزار می1389 -90سال 
   تعاریف -1

  :باشند کار رفته است به شرح زیر می هایی که در این دفترچه به هاي مربوط به برخی از اصطالح تعریف
فعلیت رساندن استعدادهاي نهفته در ایـشان    هاي الزم و بههایی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت            منظور دوره  :کاربردي-هاي علمی   دوره )1-1

 ها محول شدهی آنان را براي انجام کاري که به آنیآموختگان را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده نموده و توانا  و دانشگردداجرا می
  .دهد  تا سطح مطلوب افزایش می،است 

  . است)لیسانس(باشد که کارشناسی  یانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرك اعطایی در پایان تحصیل می ب:مقطع تحصیلی) 2-1
  .ل آمده باشدینا) فوق دیپلم( با ارزش کاردانی ،شود که به دریافت مدرك تحصیلی  به شخصی اطالق می:التحصیل دانشگاه فارغ )3-1
  .باشد نام شده   پذیرفته و ثبتاعم از دولتی و یا غیردولتی آموزش عالی هايموسسهها و شگاهشود که در یکـی از دان  به شخصی اطالق می:دانشجو) 4-1
نام در رشته قبولی نسبـت بـه انصـراف قطعـی از تحصیل اقـدام و فـرم مربـوط را   شود که پس از پذیرش و ثبت     اطالق می  شخصی به   : دانشجوي انصرافی ) 5-1

  .نمایدنام به مؤسسه ذیربط تحویل  ك ثبتمراه سایر مدار هپس از تکمیل به
 موزشـی  گـروه آچهاردر  کاربردي-دانشگاه جامع علمی 1389 -90سال   کاربردي پودمانی - علمی هاي کارشناسی ناپیوسته  دوره آزمـون   :موزشیآ گروه) 6-1

  .گرددبرگزار می)  2 (شماره مطابق مندرجات جدول هنر فرهنگ و  و مدیریت و خدمات اجتماعی ،کشاورزيت، صنع  : اصلی شامل
  ).2جدول شماره (شود  هاي مندرج در آن از چند زیرگروه آموزشی مجزا تشکیل می هر گروه آموزشی براساس ماهیت رشته: زیر گروه آموزشی )7-1
ـ     -مـی  علهايشود کـه دستگاه متقاضی برگزاري دورهاطـالق مـی ...و    به سازمان، مؤسسه، وزارتخـانه       :ارگان)  8-1   دهـد رار مـی ـکـاربردي را تحـت پوشـش ق
  .)3 جدول شماره(

صورت ه هاي آتی خود نسبت به رفع نیاز آموزشی نیروهاي شاغل و یا آزاد که بشود که با توجه به اهداف و برنامه  به تشکیالتی اطالق می:  دستگاه متقاضی) 9-1
 تحت پوشش اقدام به پذیرش دانـشجو  مجري کاربردي در مراکز -کسب مجوز از دانشگاه جامع علمیباشند، با  ا آن دستگاه در ارتباط می     ـمستقیم یا غیرمستقیم ب   

  .)3 جدول شماره(نمایدمی
کـاربردي   -ید دانشگاه جامع علمـی أیراي دوره به تـشود کـه صـالحیت آمـوزشی آن با اخذ مجوز اج    اي اطالق می    مرکـز یـا مـؤسسه  به  :  مرکز آموزش ) 10-1

  .)3 جدول شماره(باشدکاربردي می-هاي علمیو مجري دوره  استرسیده
  .نام را انجام دهدشود که یکایک مراحل مربوط به ثبت  به شخصی اطالق می:داوطلب) 11-1
l موردنظر ساکن باشداستانشود که در   به شخصی اطالق می:داوطلب بومی .  

تلقـی  » کان لم یکـن « جهت تأییـد محل سکونت خود را ارایه نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان بایست پـس از قبـولی، مستنـدات الزمکلیه داوطلبان بومی می 
  .خواهد شد

l ه و یا شغل کار بوده نام اشتغال به کار نداشته و یا در شغلی غیر از رشته تحصیلی انتخابی مشغول بدر زمان ثبتشود که   به شخصی اطالق می :آزادوطلب  دا
  . باشد مطابقت نداشته)  4(دول شماره وي با مندرجات ج

l  و داراي تجربه، سـابقه کـار مـرتبط  و بیمـه الزم براسـاس      در رشته انتخابی مورد نظر اشتغال به کار داشته       کـه  شود     به شخصـی اطـالق می    :داوطلب شاغل
  .باشد)  4(مندرجات جدول شماره 

  :  مهماتتذکر
l مراکز سهمـیه شاغل  تـوانند از تطبیق ندارد؛ نمـی) 4(داشته ولی شرایط آنها با تعاریف ذکر شده در جدول شماره  بدیهی است داوطلبانی که اشتغال به کار

  .گرددمیتلقی » یکن لم کان«ها  مندرج در این جدول استفاده نمایند و در صورت پذیرفته شدن، قبولی آنآموزشی
l     بـا   ، اداره کـل حراسـت اسـتان آذربایجـان شـرقی     )91(  با کـد اشـتغال   ن بازرسی کل کشور   هاي مختص کارکنا   محل کدرشتهمتقاضی  داوطلبان شاغل  

  .اقدام نمایند) 36 و 35 ( شمارهبایست براساس جداول می)93( با کد اشتغال  و مجتمع پتروشیمی اراك)92( کد اشتغال
l باشدسال میآموزشی یک حداقل سابقه کار مرتبط و سابقه بیمه الزم براي متقاضیان سهمیه شاغل مراکز.  
l باشد این دفترچه می5 -3 مالك شاغل بودن ارایه مستندات الزم مطابق مندرجات بند.  
l نماید با مستنداتی که در صورت قبولی از جانب داوطلب هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان درخواست پذیرش به سازمان سنجش اعالم می

  .گرددقبولی فرد می» ی شدنغمل«ایه خواهد شد، موجب نام ار در هنگام ثبت

   شرایط پذیرش داوطلبان-2
  : شرایط عمومی )  2- 1
lنداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمی ایران .  

پرداخـت   ) 3(هـاي محـارب،   گروهکه ـ داشتن وابـستگی تشـکیالتی ب  )2( مبـارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمی ایران،          )1: (مصـادیق عنـاد عبارتند از   : توضیح
  .تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی )4(ها، ها و یا عضویت در آن گروهکهاي محارب یا هواداري تشکیالتی از آنکمک مالی به گروهک

l نداشتن فساد اخالقی.  
  .باشد مصادیق فساد اخالقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا می: توضیح
lهاي انتخابیی جسمی الزم متناسب با رشتهیداري از توانارخور ب.  
lمندرج در این دفترچه) 2-3( وظیفه عمومی براي داوطلبان ذکور طبق بند  دارا بودن شرایط مربوط به.  
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l     نـام  نامه پـذیرش و ثبـت   شیوه و اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 15/8/1387 مورخ   66863/12/41براساس بخشنامه شماره
ها براي این  اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، پذیرش در این دوره    8/7/1387 مورخ   10881/14دانشجویان تبعه افعانستان و عراق به شماره        

  .باشددسته از اتباع خارجی ممنوع می
  :شرایط اختصاصی) 2-2
lهاي آموزش عالی مورد تأیید شوراي عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا وزارت ها و موسسه دانشگاه)فوق دیپلم(  کاردانی مدركشتن دا

  . اي وزارت آموزش و پرورشهاي فنی و حرفهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا داشتن مدرك کاردانی پیوسته آموزشکده
هاي تحصیلی  سب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك کاردانی یا فوق دیپلم خود و براساس عالقمندي به هریک از رشته        برحتوانند  این دسته از داوطلبان می    

 بدیهی است در صورتی که داوطلب در رشته غیرمرتبط با رشته دوره کـاردانی خـود قبـول گـردد،     .نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمایندنام و   در این آزمون ثبت   
  .درا انتخاب و با موفقیت بگذارن پس از قبولی، طبق ضوابط آموزشی دروس پیش نیاز بایست می
l   هـاي کـاردانی    آموختگـان معـادل دوره   ریزي آموزش عالی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، دانـش      شوراي برنامه17/11/88 مورخ 748براساس مصوبه جلسه شماره
 برگزار شده باشد و مدارك معادل آنان مـورد  شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري فوق با مجوز     به شرط آن که دوره    ) دارندگان مدارك معادل  (

 براي ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی باالتر شرکت نمایند و سازمان سنجش آموزش کشورهاي سراسري  توانند با همان مدرك معادل در آزمون  تأیید وزارت متبوع باشد، می    
  . صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهنددر
l       التحصیلی خود را به مرکز آمـوزش ذیـربط ارایـه    الزم است مدارك فارغ 1389 -90 سالنام در  دانشجویان دوره کاردانی در صورت پذیرفته شدن، براي ثبت

  . نمایند
l4 براساس جدول شماره( کاربردي- دانشگاه جامع علمییک از مراکز آموزش تحت نظارت شده توسط هر   داشتن سایر شرایط اختصاصی اعالم(.  

  : تذکرات مهم
  .باشندعلوم، تحقیقات و فناوري میکاربردي و وزارت -کاربردي تابع قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمی-شدگان در مراکز آموزش علمیلیه پذیرفتهک) 1
هـا و  هـا، آزمایـشگاه  نامه رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مبنی بر شرکت در کالسدازند که موافقت توانند به تحصیل بپر   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   در صورت تخلـف طبـق آیـین   . هاي دولتی و یا غیردولتی تحصیل نمایددو مقطع در موسسه   زمان در دو رشته یا       هیچ دانشجویی مجاز نیست هم     )3

  .دانشجویان با وي رفتار خواهد شد
  .باشد مرخصی تحصیلی مجاز نمی وانتقالنقل و  اول تغییر رشته، پودماندر ) 4
  .باشد  مییارت و سنجش دانشگاه که متعاقباً اعالم خواهد شد مالك عمل مراکز آموزشمعاونت نظ  ها، دستورالعمل دن تشکیل کالسبه حدنصاب رسی در مورد )5
   کاربردي اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی، قرارداد پاره وقت، مشاوره و یا سـایر مـوارد مـشابه مجـاز نیـستند کدرشـته            - کارکنان مراکز آموزش علمی    )6

کنند انتخاب نمایند و چنانچه این موضوع رعایت نگردد و در آن مرکز آموزشی قبول گردند، قبولی آنان  آن خدمت میمربوط به مرکز آموزشی را که درهاي  محل
 .هاي دیگر گردندتوانند متقاضی تحصیل در آن کدرشته محل یا کدرشته محلتلقی خواهد شد و به هیچ وجه نمی» کان لم یکن«
هاي کاردانی علمی ـ کاربردي  ي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دانش آموختگان دوره شورا31/5/1388 براساس مصوبه جلسه مورخ )7

اي پودمانی  از آزمون جامع و ارزیابی حرفه، پذیرفته شوندهاي مرتبطرشتهپودمانی که در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سازمان سنجش آموزش کشور در 
  .گردندمعاف می

کاربردي از طریق سـایت دانـشگاه بـه آدرس    -هاي مصوب دانشگاه جامع علمیها و سرفصل دروس رشته  ها، مقررات و ضوابط آموزشی، برنامه     ها، بخشنامه نامهاخبار، آیین  )8
www.uast.ac.irباشد قابل مشاهده می.  

 :مقررات وظیفه عمومی) 3-2
  :هاي مذکور یکی از شرایط مشروحه زیر را دارا باشند داوطلبان مرد الزم است جهت شرکت در دوره،ظامی انتيبراساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیرو

 .کارت پایان خدمت )1(
 دائم و یا فرم کامپیوتري زمان صلحکارت معافیت دایم، کفالت یا پزشکی  )2(
 م وظیفه براي آنها ضرورت ندارد،لح که گذراندن دوره نظاسحکم کارگزینی و گواهی اشتغال به کار براي شاغلین نیروهاي م )3(

 .نام درج نمایند  مشخص نموده و آن را در تقاضانامه ثبت3 تا 1 از اعداد یداوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با یک  *

   سهمیه ایثارگران-3
  

 . شوند  سهمیه  این متقاضی  است  آمده زیر  »ج«  تا » الف«  هايدر بند  که  شرایط خود اساس بر توانند  می رزمندگان   سهمیه متقاضی  از داوطلبان  یک هر
  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 رزمندگانی) الف

 نبرد  هاي جبهه   عملیاتی  در مناطق داوطلبانه   یا متناوب  متوالی ماه) 6 (  شش حداقل 31/6/1367   لغایت31/6/1359  یختار  از عالی   آموزش مؤسسات و ها به دانشگاه 
صوص نسبت به تکمیل فرم مخ) سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي  (ضمن مراجعه به ارگان ذیربط         است  اند، الزم    حضور داشته    باطل   علیه  حق

یـا وزارت  ) سـازمان بـسیج مستـضعفین   (نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران  استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت             
  .ی قرار گیردیید نهایجهادکشاورزي مورد تا

ان انقالب اسالمی الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمنـدگان   داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسدار     :تذکرمهم
  .نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند  رقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت12نسبت به دریافت کدرهگیري 

نام در هر آزمون با مراجعه بـه واحـد مربـوط     لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت. باشد  هر سال متفاوت می    رقمی براي هر آزمون در     12 کد رهگیري    :1  تبصره
  . رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند12نسبت به دریافت کد رهگیري 

 .شود  می  تعیین  دفاع  عالی  شوراي  مصوبات اساس  بر  عملیاتی مناطق :2 تبصره
  در  نظامی هاي ها و ارگان ها، سازمان  وزارتخانه  پرسنل  خدمتی هاي موریتأ و م  تعهدات  و همچنین  وظیفه  و پاسداران  سربازان  در جبهه  خدمت حضور یا مدت :3 تبصره

  . شود  نمی  تلقی ، حضور داوطلبانه عالی   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه  دانشجویان  ماهه6   و نیز طرح جبهه
  .شوند هاي مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی ي فعال بسیجی و بسیجیان عادي پایگاه نیروها:4تبصره 
  . فرزندان و همسران رزمندگانی که منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود:5 تبصره

 بـراي  اسـرا  و   شهدا، مفقـودین  همسرانو    فرزندان همچنین و،    آنان  همسران  و  فرزندان  و   آزادگان و باالتر، % 50  فرزند و همسر جانبازان    ،  و باالتر % 25  جانبازان) ب
 . کنند  اقدامزیر در بند   ضوابط مندرج  باید براساس رزمندگان   از سهمیه استفاده 
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 رقمی 12 با درج کد ملی و کد ایثارگري و اطالعات الزم در لینک مربوط کد www.isaar.ir: این قبیل داوطلبان ضمن مراجعه به سایت اینترنتی ایثار به آدرس -
پس از آن ضمن مراجعه به سایت ایثار در قسمت پیگیري سهمیه از وضعیت تأیید  .نام اینترنتی درج نماید  تقاضانامه ثبت12رهگیري دریافت دارند و آن را در بند 

بـا توجـه بـه    . تماس حاصل نمایند)سامانه تأیید سهمیه(هاي مندرج در سایت ایثار   و در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن      یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند      
نام در هر آزمون با مراجعه به این سایت نسبت به دریافت کـد    رقمی در هر آزمون و در هر سال داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت    12متفاوت بودن کد رهگیري     

  . رقمی مخصوص آن آزمون اقدام کنند12رهگیري 
  .توانند از این سهمیه استفاده نمایند خواهر و برادر شهید نمی :تذکر
تـشکیل پرونـده     محـل    هـاي  شهرستان  تابعه   واحدهاي  به   سهمیه تایید   درصورت عدم  )بسیج   مقاومت   نیروي( رزمندگان  سهمیه از   استفاده  متقاضی   داوطلبان :تبصره
  .نمایند  همراجع

نامی، به ارگان   تقاضانامه ثبت12و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کدرهگیري در بند % 25با درصد جانبازي حداقل   جانبازان :تذکرمهم
گی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل مراجعه و با ارائه کارت جانبازي و یا آزاد) سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي(ذیربط 

و یا وزارت جهاد کشاورزي مورد تایید نهایی قرارگیرد ) سازمان بسیج مستضعفین(پاسداران  نام، توسط ستاد مشترك سپاه  نمایند، تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت
و مـالك  یازي به دریافت کدرهگیري ندارند این قبیل داوطلبان نضمناً  .ازي و مدت اسارت اضافه گرددبجانو درگزینش نهایی به مدت جبهه معادل شده با درصد   

  .باشد شناسایی آنان همان کدرهگیري سایت ایثار می
  عـالی    آمـوزش  ها و مؤسـسات   دانشگاه  به بسیجی   داوطلب جهادگران  و رزمندگان  ورود براي  ایجاد تسهیالت   قانون اجرایی  نامه   آیین 10   ماده 2   تبصره  اساس  بر )ج

   بعد یک  به1368   از سـال  که ، داوطلبانــی  اسالمی  شوراي  محترم مجلس 11/9/71 مصوب مذکور  قانون  اصالح قانون و  وزیران محترم هیئت 18/2/1368 مصوب
  باطـل   علیـه   نبرد حـق  هاي  در جبهه  حضور داوطلبانه  ماه12   مدت  حداقـل  داراي   که  ورتیاند، در ص     شده   پذیرفته   ورودي  هاي  در آزمون    رزمندگان   با سهمیه   نوبت

 را  آزمـون این  در   رزمندگان  از سهمیه  استفاده  حق  صورت در غیر این.  نمایند  شرکت  رزمندگان  با سهمیه  آزمون توانند در این میبا توجه به تذکر مهم فوق    باشند،    
  . شتنخواهند دا

کاربردي پذیرفته شده باشند، - دانشگاه جامع علمی ناپیوسته با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در آزمون کاردانی به کارشناسی  که  از داوطلبانی  دسته آن :تبصره
  .طبق ضوابط حق استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون را نخواهند داشت

   بـراي اند الزم است  کرده شرکت  گذشته  سنوات  کاربردي  -دانشگاه جامع علمی    هاي در آزمون یط که با استفاده از سهمیه رزمندگان        واجد شرا   داوطلبان : تذکرمهم
 گـزینش  ضمناً کلیه داوطلبان شاهد و ایثـارگر در ایـن آزمـون در سـهمیه رزمنـدگان     . طبق توضیحات فوق عمل نمایند در این آزمون     رزمندگان   از سهمیه   استفاده

  .گردند می
   روش گزینش دانشجو -4

نیـز  در دو سهمیه آزاد و شـاغل و  هاي عمومی داوطلبان و با توجه به صالحیت آزمون  هاي تحصیلی براساس نمره کل       محل  گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته      
 ). شده استدرج) 2(جدول شماره مواد آزمون در (گیرد  صورت میوط مصوبات مربکاربردي و- ضوابط دانشگاه جامع علمی براساسبومی بودن و سهمیه ایثارگران،

 :مرکز به شرح زیر انجام خواهد شدمتگزینش دانشجو به یکی از دو روش متمرکز و نیمه
  :  روش متمرکز-الف

هاي انتخابی و ظرفیـت اختـصاص داده شـده،    ویتپذیرد با توجه به امتیاز کل داوطلبان، اول به روش متمرکز صورت می  ها  هایی که پذیرش در آن    در کدرشته محل  
  .گردد اعالم می www.sanjesh.orgشدگان نهایی استخراج و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرسفهرست پذیرفته

  : متمرکزروش نیمه -ب
متمرکـز براسـاس نمـره کـل و از بـین      ی داوطلبـان بـه صـورت نیمـه    ی، گزینش نهـا  دارند  یا آزمون عملی   مصاحبهاقداماتی نظیر    نیاز به     که یهای محل  شتهدر کدر 

هـاي   محلشدگان کدرشته لذا معرفی.گیرد هاي عمومی آنان انجام میتوجه به صالحیت  بایا آزمون عملی و  برابر ظرفیت پس از انجام مصاحبه        چندشدگان    معرفی
منتـشر   www.sanjesh.org آنان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور بـه آدرس  مذکور الزم است براساس برنامه زمانی که به همراه فهرست اسامی       

بدیهی است گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه و یا نمـره  .  مراجعه نمایند)37(هاي اعالم شده مندرج در جدول شماره  شود براي انجام مراحل فوق به نشانی      می
  .آزمون عملی انجام خواهد شد

  . است مشخص شدهlبا عالمت ) 36 تا 5(متمرکز در جداول شماره هاي نیمهحل مکدرشته :تذکر

  نام  ثبت-5
  

  :نام اینترنتی  داوطلب و مراحل ثبت تکالیف) 5 -1
 

 .د ده  مقرر انجام  و در مهلت  موقع  زیر را به  اقدامات  باید یکایک  در آزمون  شرکت  متقاضی داوطلب )الف
  هـاي کارشناسـی ناپیوسـته     نام و شـرکت در آزمـون دوره   ترنتی سازمان و ادارات پست، براي تهیه کارت اعتباري و دفترچه راهنماي ثبت    مراجعه به سایت این     -1

  .کاربردي-انشگاه جامع علمید 1389 -90سال کاربردي پودمانی -علمی
  .نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر  ثبت-2
  .در موعد مقرر www.sanjesh.org: به نشانی  ، با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آزمون شرکت در  کارتپرینت  -3
  .و پاسخ دادن به سؤاالت  در آزمونشرکت ،   شده تعیینامتحانی  حوزة و  در محل حاضر شدن -4
   : در آزمون  شرکت  براي نام ثبت )ب

کاربردي که در این دفترچه راهنما درج -دانشگاه جامع علمی 1389 -90سال  کاربردي پودمانی- علمیي کارشناسی ناپیوستهها نام براي شرکت در آزمون دوره ثبت
لذا داوطلبان الزم است به یکی . پذیر است امکان www.sanjesh.org: شده، منحصراً به دو روش و از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

  .اقدامات الزم را به عمل آورند، وش پرداخت اینترنتی و مراجعه به دفاتر پستی به شرح زیراز دو ر
  ):پرداخت اینترنتی( روش اول -1
  www.sanjesh.org:  مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی)1-1
  .نام از طریق سایت سازمان 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 داخت هزینه ثبت  با توجه به اینکه پر     )3-1

نام اقـدام   زمون، نسبت به ثبتنام شرکت در آ ریال به عنوان وجه ثبت) یازده هزارصد و (000/111 به سایت سازمان و پرداخت مبلغ باشد، با مراجعه الکترونیکی آنها فعال می  
  .نمایند

  .نام آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت )4-1
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  ):مراجعه به دفاتر پستی( روش دوم -2
  .و کارت اعتباري) همین دفترچه ( مراجعه به دفاتر پستی براي تهیه دفترچه راهنماي شرکت در آزمون )1-2
  .نام و دفترچه راهنماي شرکت در آزمون بابت دریافت یک کارت اعتباري ثبت ریال )ازده هزارصد و ی(000/111پرداخت مبلغ  )2-2

  .گردد نام نیز توسط دفتر پستی از داوطلب دریافت می  هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباري ثبتریال بابت) هفت هزار (000/7مبلغ  :تبصره
ون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور پس از مطالعه دفترچه راهنماي شرکت در آزم

 کاربردي پودمانی- علمیهاي کارشناسی ناپیوسته الزم به توضیح است که دفترچه راهنماي آزمون دوره. نام اقدام نماید نسبت به ثبت www.sanjesh.org:  به نشانی
  نـام اینترنتـی در سـایت     نـام و اقـدامات الزم بـراي انجـام ثبـت      کـاربردي و همچنـین نحـوة ورود بـه سـایت بـراي ثبـت        -دانشگاه جامع علمـی    1389 -90سال  

  .سازمان آمده است
  :  کارت و برگزاري آزمونپرینت نام، تاریخ ثبت) 2-5
l 17/12/89مورخ  شنبه  سهاز روز 1389 -90  سال درکاربردي - دانشگاه جامع علمیکاربردي پودمانی- علمی کارشناسی ناپیوستهنام جهت شرکت در آزمون ثبت 

  .پذیرد پایان می 22/12/89مورخ  یکشنبه روزدر آغاز و 
l  سازمان سنجش و سایت در نشریه پیک سنجش   26/2/90 مورخ دوشنبه در روزاي که   از طریق سایت سازمان طی اطالعیهشرکت در آزمونپرینت و دریافت کارت تاریخ

  .رسید اطالع داوطلبان خواهد  شد، به منتشر خواهد www.sanjesh.org : آموزش کشور به نشانی
lبرگزار خواهد شد 29/2/90  مورخشنبه پنجهاي آموزشی در روز  آزمون کلیه گروه .  
  : نام  ثبت  براي  الزم مدارك) 5- 3
l پرسنلی خود را با مشخصات ذکر شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اسکن نموده و فایل بایست یک قطعه عکس داوطلب می: فایل عکس اسکن شده

  . نمایدنام اینترنتی ارسالیق برنامه ثبتآن را از طر
  . عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد:تبصره
l  کارت حاوي اطالعات نام کاربري و رمز عبور.  
  . نام به مراکز آموزشی ذیربط ارایه نمایندبایست اصل مدارك زیر را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولی در زمان ثبتکلیه داوطلبان می- 
l  براي داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیـه شاغلو یا گواهی اشتغال به کار معتبر از واحد مربوط فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل مندرج در این دفترچه 

  .نماینددر رشتـه متنـاسـب استفاده می
 lسابقه بیمه الزم براي متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل .  
lآخرین فیش حقوقی براي متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل .  
lگواهینامه پایان تحصیالت دوره کاردانی .  
l      باشند و نیاز به منشی دارند، الزم است براي دریافت فـرم مخـصوص    معلول جسمی حرکتی میکه نابینا یا کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا و یا          آن دسته از داوطلبانی

 - بـه آدرس تهـران  23/12/89معلولین به سازمان بهزیستی محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مخصوص اقدام و فرم دریافتی را حداکثر تا تـاریخ        
 ارسـال و در تقاضـانامه    علمی ـ کـاربردي پودمـانی   کشور، واحد رفع نقص آزمون دوره کارشناسی ناپیوستهسازمان سنجش آموزش 15875-1365صندوق پستی 

  .بدیهی است در صورت عدم ارسال فرم مربوط، بند معلولیت آنان حذف خواهد شد. نام اینترنتی برحسب مورد بند مربوط را عالمتگذاري نمایند ثبت
  

  : تذکرات مهم
  .نامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شودمندرجات فرم تقاضا) 1
  . مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود)2
  .باشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمی)3
نام، ثبت(اي از پذیرش باشد، در هر مرحلهود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نمی هر موقع مشخص ش)4

  .محروم خواهد شد...) شدن، حین تحصیل در دانشگاه و پذیرفته
   قبـولی آنـان   ،در صورت مغایرت سهمیه انتخابی. نام دقیقاً مشخص نمایند اضانامه ثبتبایست نوع سهمیه خود را در تق        سهمیه ایثارگران می  از  تقاضیان استفاده   م )5

  .ملغی خواهد شد
  .از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارند) اینترنتی(نام الکترونیکی بایست پس از پایان ثبتداوطلبان می) 6

    علمی ـ کاربردي پودمانیپیوستهنا کارشناسی هايشی چهارگانه در دورههاي آموزبراي گروهتحصیلی راهنماي انتخاب رشته ) 6
 ،است  آمده) 4 و 2(ول شماره ا که در جدمراکز آموزشیشرایط اختصاصی هر یک از به   با توجههاي تحصیلی و هر داوطلب براساس میزان عالقمندي خود به رشته  

  کارشناسـی ناپیوسـته  هايدورههنر در و فرهنگ و  مدیریت و خدمات اجتماعی   ،کشاورزي،  صنعت: شامل اصلی آموزشی گروه   چهارتواند در یکی از       منحصراً  می  
  .برابر ضوابط شرکت نمایدانتخابی  زیر گروه آموزشی به نام و در آزمون مربوط ثبتکاربردي پودمانی -علمی

مندرجات جداول شماره . ی و مواد آزمون درج شده استنتخاب، رشته اگروه آموزشی زیربه تفکیک گروه آموزشی، کد)  2(هاي تحصیلی در جدول شماره عناوین رشته
هاي آموزشی هاي گروه عنوان رشته، ظرفیت پذیرش اعم از آزاد و شاغل و نیز جنس پذیرش هر یک از کدرشته محلمعرف کدرشته محل،این دفترچه )  34تا  5(

  .شدباچهارگانه براساس استان، شهر و مرکز آموزشی می
هاي گروه آموزشی کشاورزي، جداول مربوط به کدرشته محل) 19 تا 17(هاي گروه آموزشی صنعت، جداول شماره  محلمربوط به کدرشته) 16تا  5(جداول شماره 

هاي گروه آموزشی درشته محلمربوط به ک)  34 تا 30(هاي گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی و جداول شماره مربوط به کدرشته محل)  29 تا 20(شماره 
  .باشدفرهنگ و هنر می

  ، اداره کـل حراسـت اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا       )91(هاي مختص کارکنان بازرسـی کـل کـشور بـا کـد اشـتغال             محل رشتهداوطلبان شاغل متقاضی کد   : تذکر
  .اقدام نمایند) 36 و 35(اره بایست براساس جداول شممی) 93(و مجتمع پتروشیمی اراك با کد اشتغال ) 92(کد اشتغال 

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

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

http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
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l    گروه آموزشـی  زیردر صورت انتخاب رشته از چند. دارد) 2(ط را از جدول شماره مربو گروه آموزشی از گروه آموزشیزیر  حق انتخاب یک  صرفاًهر داوطلب ، 
  .هاي داوطلب حذف خواهد شدتمامی انتخاب

lباشدن برحسب عالقه آنان می ترتیب اولویت انتخاب کدرشته محل داوطلبا.  
l باشد در گروه آموزشی انتخابی خود میزیرگروه آموزشیکدرشته محل در صورت وجود، از یک ) 20( هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر بیست.  
lباشند جه نمایند و چنانچه واجد شرایط میبایست به ظرفیت پذیرش شاغل و آزاد کدرشته محل مورد تقاضا و نیز جنسیت مورد پذیرش آن تو کلیه داوطلبان می

  .آن کدرشته محل را انتخاب نمایند
l         آن مرکـز منـدرج در جـدول     و کداشتغالشود هنگام انتخاب رشته از مراکز آموزشی، به تعریف شاغل      به داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل توصیه می 

  .باشند، اقدام به انتخاب آن کدرشته محل نمایندشی ذیربط شاغل میتوجه نمایند و چنانچه از نظر مرکز آموز) 4(شماره 
lگرددتلقی می» کان لم یکن«در غیر این صورت پذیرش ایشان . هاي تحصیلی مرتبط با زمینه شغلی خود انتخاب نمایندبایست صرفاً از رشته داوطلبان شاغل می .  
l      در سـایر  در صورت وجود رشته مرتبط باشد، می 90 الی 10یکی از کدهاي ) 4( مندرج در جدول شماره  ها براساس تعاریف   داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن

 که در گرددشاغل به فردي اطالق می: 99تعریف شاغل کداشتغال براساس .توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند، می99مراکز آموزشی با کد اشتغال 
سال سابقه کار مرتبط و بیمه الزم داشته و مشغول بـه کـار    ها اعم از دولتی و یا غیردولتی در حرفه منطبق  با رشته انتخابی حداقل یک    رکتهاي اجرایی و ش     دستگاه

  .باشد
  :مثال انتخاب رشته

 نموده سـپس بـا مراجعـه بـه کدرشـته       را انتخاب652زیرگروه آموزشی با کد ، )2(داوطلب پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره         :به عنوان مثال  
کدرشته محل را در صورت وجود، براساس عالقه و به ترتیـب  ) 20( حداکثر بیست   آمده است )  6 (هاي مربوط به این زیرگروه آموزشی که در جدول شماره          محل

  .باشدي این داوطلب غیرمجاز می براي آموزشیهازیرگروهانتخاب رشته از دیگر . نمایداولویت و با توجه به جنس پذیرش انتخاب می
l    باشند از مراکزي که صرفاً پذیرش آزاد دارند نیز انتخاب رشته نمایـد  میهایی که داراي ظرفیت پذیرش شاغل  محلکدرشتهتواند عالوه بر   می داوطلب شاغل .

  .بایست ضوابط آموزشی مرکز مربوط را رعایت نماید شدن می بدیهی است در صورت پذیرفته
l دباشند انتخاب نمایپذیرش آزاد میهایی را که داراي ظرفیت بایست کدرشته محل میوطلب آزاددا .  
  کاربردي پودمانی-ه علمیهاي کارشناسی ناپیوست هریه دورهش) 7

  

هاي کارشناسی ناپیوسته  ورودي دورهشدگان آزمونشهریه و نحوه پرداخت آن براي پذیرفته کاربردي مبناي محاسبه-هیئت امناي دانشگاه جامع علمی برابر مصوبه
  .باشدمی) 1(به شرح جدول شماره  1389 -90سال  پودمانیکاربردي -علمی

  

  1389 -90ورودي سال براي دانشجویان چهارگانه موزشیهاي آگروهپودمانی  کاربردي- علمی کارشناسی ناپیوستههايدوره شهریه): 1(جدول شماره 
  شهریه متغیر

  دروس پایه، اصلی و تخصصی  دروس عمومی
  آموزشیگـروه 

        شهریه ثابت
  پودمانهر 

  در طول 
  یک دوره 

  )ریال(
واحد 
نظري 

  )ریال(

واحد 
عملی 

  )ریال(

  واحد 
  نظـري

  )ریال(

واحد 
  آزمایشگاهی

  )ریال(

واحد         
 و کارگاهـی
  پروژه

  )ریال(

واحد 
 کارآموزي
  و کارورزي

  )ریال(
  704/282  010/245  164/226  794/117  738/149  506/91  638/727/1  صنعت 

  249/212  306/183  363/154  798/89  738/149 506/91  520/224/1  کشاورزي 
  175/204  614/185  053/167  382/86  738/149 506/91  464/256/1  مدیریت و خدمات اجتماعی

164/226  470/188  623/169  235/94  738/149 506/91  522/413/1  هنرفرهنگ و   
  

l تر از سقف اعالم شده با هماهنگی اي پایینهاي اجرایی و مصالح خود شهریهباشد و کلیه مراکز آموزشی مجازند براساس سیاستمبالغ اعالم شده سقف شهریه می
 .دانشگاه دریافت دارند

l باشدمی) 1(از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول شماره % 15 حق نظارت دانشگاه.  
lبراي طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط هیئت امناء دانشگاه اعالم و براي همه ،شدهاعالم ه ثابت  شهری 

 .شوددانشجویان این دوره اجرا می
lشود و درصورتی که زمان ها باشد بازگردانده نمیاز شروع کالس هفته 2ها بعد از  شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آن

 .شود قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمیپودمانانصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد فقط شهریه متغیر آن 

 .جاز نیستهاي باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل مپودمان دریافت وجه بابت :تبصره
  

  : مهمات تذکر
l 85 %باقیمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به حساب % 15به حساب مرکز و )  1(هر دانشجو مطابق مندرجات جدول شماره ) ثابت و متغیر (از کل مبلغ شهریه

  .گرددغیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز می
l به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته شده واریز گردد2178699003006بایست به حساب سیبا شماره رت میمبلغ حق نظا . 
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  هاهاي تحصیلی، مواد آزمون و ضرایب آنعنوان گروه آموزشی، کد زیرگروه آموزشی، رشته ): 2(جدول شماره 
گروه 
 آموزشی

کد زیر گروه 
 ضریب مواد آزمون .تواند انتخاب کندهایی که داوطلب میعنوان رشته آموزشی

 بازیافت؛ آلودگی محیط زیست  651

 ؛ مهندسی تکنولوژي راهسازي؛ مهندسی تکنولوژي حمل و نقل و ترافیک شهري؛معماري  652
   مهندسی تکنولوژي عمران آب و فاضالب؛مهندسی تکنولوژي ساختمان

   مهندسی تکنولوژي تجهیزات بندري؛مهندسی تکنولوژي آسانسور و باالبرها  653

654  

هاي سیستمبرداري از  گرایش بهرهICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 مهندسی ؛ گرایش دیتاICTناوري اطالعات تکنولوژي ارتباطات و ف مهندسی ؛مخابراتی

مهندسی تکنولوژي  ؛ گرایش مخابرات سیارICTتکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
مهندسی تکنولوژي مخابرات گرایش  ؛ گرایش مخابرات نوريICTارتباطات و فناوري اطالعات 

  هاي شبکه ثابتسوئیچ
 ؛کاشی و چینی - مهندسی تکنولوژي سرامیک؛نیمهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیرزمی  655

  مهندسی تکنولوژي فرآوري مواد معدنی فلزي

656  
 مهندسی ؛هاي انتقال و توزیع شبکه- مهندسی تکنولوژي برق؛مهندسی تکنولوژي الکترونیک

 مهندسی تکنولوژي ؛ ابزار دقیق- مهندسی تکنولوژي کنترل؛برداري نیروگاهتکنولوژي بهره
   فرآیند- مهندسی تکنولوژي کنترل ؛ساخت و تولید -کنترل

 مهندسی تکنولوژي هوانوردي خلبانی ؛ مهندسی تکنولوژي هواپیما؛مهندسی تکنولوژي اویونیک  657
(CPL&IR)  

 مهندسی ؛مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید ماشین ابزار ؛جوشکاري مهندسی تکنولوژي  658
  یکشی صنعتتکنولوژي طراحی و نقشه

659  

 ؛امپیوتري کهاي مهندسی تکنولوژي شبکه؛افزاري رایانه هاي سختمهندسی تکنولوژي سیستم
 مهندسی تکنولوژي فناوري ؛مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات گرایش امنیت اطالعات

 مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات گرایش تجارت ؛نویسی تحت وباطالعات گرایش برنامه
 ؛اي در شهرداريهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات گرایش خدمات رایانه م؛الکترونیک

 مهندسی تکنولوژي فناوري ؛مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات گرایش طراحی صفحات وب
  اطالعات گرایش فناوري اطالعات

660  
  مهندسی تکنولوژي شیرینی و شکالت با؛مهندسی تکنولوژي شیرینی و شکالت با گرایش آردي

 مهندسی ؛ مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی؛ مهندسی تکنولوژي صنایع آرد؛گرایش غیر آردي
   روغن خوراکی-تکنولوژي صنایع غذایی

  هاي راهسازي و راهداري مهندسی تکنولوژي مکانیک ماشین؛مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو  661

ـصن
ـع

ت
 

  مهندسی تکنولوژي صنایع الستیک  662

  زبان و ادبیات فارسی
  زبان انگلیسی

  مبانی کامپیوتر
  فیزیک عمومی
  ریاضی عمومی

5/1  
2  
2  
5/2  

3  

  هاي لبنیفرآورده  تکنولوژي شیر و؛تکنولوژي پرورش گاو ؛بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی 751
  هاي زراعی مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید گرایش ماشین؛توزیع و مصرف آب کشاورزي 752

 تولید و  پرورش گل و ؛برداري از گیاهان دارویی و معطر تولید و بهره؛هاي روغنیتولید دانه 753 کشاورزي
  گیاهان زینتی

  زبان و ادبیات فارسی
  زبان انگلیسی

  مبانی کامپیوتر
  ریاضی عمومی

  فیزیک پایه

5/1  
2  
2  
5/2  

3  

851 
 آتش نشانی و خدمات ؛آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیري در حریق و حوادث

  -سوانح طبیعی(ت امداد در سوانح مدیری ؛ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث
  مدیریت امور امداد ؛)سوانح غیر طبیعی

  تربیت مبلغ قرآن کریم 852
 حسابداري ؛ حسابداري گرایش مالی؛یحسابداري گرایش دولت ؛حسابداري گرایش حسابرسی 853

  گرایش مالیاتی
 حقوق گرایش ارشاد در ؛حقوق گرایش ارشاد در امور کیفري ؛حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 854

 امور مدنی

 ؛مسئولیت  مدیریت بیمه گرایش؛مدیریت بیمه گرایش اموال ؛مدیریت بیمه گرایش اشخاص 855
  مدیریت تعاون

  مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی ؛ت تبلیغات گرایش تجاريمدیری 856
   مدیریت هتلداري؛ مدیریت گردشگري؛مدیریت خدمات بندري 857
  مدیریت حفاظت اطالعات 858
  هدایتگران سیاسی  859

 مدیریت و خدمات اجتماعی

  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان  860

  زبان و ادبیات فارسی
  زبان انگلیسی

  مبانی کامپیوتر
  روش تحقیق در علوم انسانی

   معارف اسالمیفرهنگ و *

5/1  
2  
2  
5/2  

3  

  5/1 زبان و ادبیات فارسی   مدیریت امور فرهنگی؛روابط عمومی ؛ اعتیادشناسی اجتماعی گرایش پیشگیري ازآسیب 951
  زبان انگلیسی    چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ ؛چاپ و نشر گرایش تکنولوژي امور تکمیلی چاپ 952

  مبانی کامپیوتر
2  
2  

   آمار و روش تحقیق**   طراحی و تکنولوژي دوخت؛طراحی پوشاك 953
  هان تاریخ هنر ایران و ج**

5/2  
 ؛ گرافیک- گرافیک؛ طراحی چاپ- گرافیک؛تصویرسازي - گرافیک؛سازي گرایش تدوینفیلم 954  5/2

  5/2   هنرهاي سنتی و تجسمی**  گریم و ماسک

گ و هنر
 فرهن

   وشناسیهاي جامعه نظریه**   نوازندگی ساز جهانی؛نوازندگی ساز ایرانی 955
  5/2  فرهنگیشناسی  جامعه

  .باشدریزي میهاي مصوب شوراي عالی برنامههاي کاردانی و مطابق سرفصلالتحصیالن دوره در حد دانش فارغهاي آموزشیکلیه گروه سطح سؤاالت آزمون -
داوطلبان . باشدمی» اخالق و تربیت اسالمی« و » )1(اندیشه اسالمی «  و معارف اسالمی در سطح سؤاالت فرهنگدر گروه مدیریت و خدمات اجتماعی * 
هاي دینی که شامل مشترکات همه ادیان بایست به سؤاالت اقلیتبه جاي درس فرهنگ و معارف اسالمی می) کلیمی، زرتشتی و مسیحی(هاي مذهبی تاقلی

  .اند پاسخ دهندرسمی و اعتقادات دینی آنها است و در دوران تحصیل آموزش دیده
  .مشخص شده است پاسخ دهند**  درسی که با عالمت 4س از  در2داوطلبان الزم است به سؤاالت در گروه فرهنگ و هنر ** 
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 ها هریک ازآنزیرگروه آموزشی کد هاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگاناستان   عنوان): 3(جدول شماره 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  يتکنولوژ یمهندس
   اطالعات يفناور

  اطالعات يفناور شیگرا
659  

  يتکنولوژ یمهندس
 شیگرا اطالعات يفناور

  وب صفحات یطراح
659  

   کاربردي- علمی آموزش مرکز
  زیتبر یدانشگاه جهاد

  652  يمعمار
  جهاد دانشگاهی  جهاد دانشگاهی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 هی ملکانجهاد دانشگا

  مهندسی تکنولوژي
فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي 
  خانه کارگر  658 ابزار ساخت و تولید ماشین

 جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  مهندسی تکنولوژي خانه کارگر واحد تبریز
 658 کشی صنعتی شه طراحی و نق

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشور کاربردي-علمی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان آذربایجان شرقی

شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

سازمان میراث فرهنگی، 
   کاربردي- علمیمرکز آموزش  یع دستی و هنرهاي سنتیمعاونت صنا صنایع دستی و گردشگري

 857 مدیریت گردشگري صنایع دستی تبریز

 858 مدیریت حفاظت اطالعات
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  دادگستري کل استان آذربایجان شرقی قوه قضاییه

  مهندسی تکنولوژي   قوه قضاییه آذربایجان شرقی
  فناوري اطالعات

 طالعات گرایش امنیت ا
659 

شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 853 حسابداري گرایش دولتی
  نیروي انتظامی 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی جمهوري اسالمی ایران
  نیروي انتظامی تبریز

 851 مدیریت امور امداد
مهندسی تکنولوژي ارتباطات 

 ICTو فناوري اطالعات 
برداري از  گرایش بهره

 هاي مخابراتی سیستم
654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات 
 ICTو فناوري اطالعات 

 گرایش مخابرات سیار
654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات 
 ICTو فناوري اطالعات 

 گرایش مخابرات نوري
654 

  مهندسی تکنولوژي
 فناوري اطالعات گرایش 

 تجارت الکترونیک
659 

  مهندسی تکنولوژي
 فناوري اطالعات گرایش 

 طراحی صفحات وب
659 

اوري وزارت ارتباطات و فن
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت مخابرات آذربایجان شرقی اطالعات

  مخابرات آذربایجان شرقی

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  غله8 بازرگانی منطقه 

  مهندسی تکنولوژي
 660  صنایع آرد

 853 حسابداري گرایش دولتی
 853 حسابداري گرایش مالیاتی

 951 ط عمومیرواب
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  هاي بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش وزارت بازرگانی

  مهندسی تکنولوژي   بازرگانی واحد آذربایجان شرقی
  فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرقی اداره کل تعاون استان آذربایجان وزارت تعاون
 855 مدیریت تعاون شرقی  اداره کل تعاون استان آذربایجان

  مهندسی تکنولوژي
  کاربردي- علمیز آموزش مرک 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

  مهندسی تکنولوژي )تبریز( صنایع و معادن آذربایجان شرقی 
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

مهندسی تکنولوژي 
 655 کاشی و چینی-سرامیک

جان آذربای
  شرقی

 دانشگاه صنایع و معادن ایران وزارت صنایع و معادن

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي  مرند

 655 مواد معدنی فلزي فرآوري 
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 ها هریک ازآنکد زیرگروه آموزشیهاي تحصیلی و وزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  حسابداري 
 853 گرایش حسابرسی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی سازمان مدیریت صنعتی 855 مدیریت بیمه گرایش اموال
  مدیریت تبلیغات  سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 856  گرایش تجاري

  یصنعت يها شهرك شرکت
  یشرق جانیآذربا 

  يکاربرد- یعلم آموزش مرکز
  یشرق نجایآذربا کوچک عیصنا 

  يتکنولوژ یمهندس
  658  ابزار نیماش دیتول و ساخت 

مهندسی تکنولوژي شیرینی 
 660 و شکالت با گرایش آردي

 ادنوزارت صنایع و مع

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

   شیرینی و شکالت 
 با گرایش غیرآردي

660 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مراغه

  مهندسی تکنولوژي
 661  مکانیک خودرو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  استاد شهریار تیکمه داش

  مهندسی تکنولوژي 
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 853 حسابداري گرایش مالی

   قضاییحقوق
 854 علوم ثبتی گرایش 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 شبستر

 652 معماري
 652 معماري

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  استانداري آذربایجان شرقی وزارت کشور
  تبریز شهرداري

مهندسی تکنولوژي فناوري 
اطالعات گرایش خدمات 

 اي در شهرداري رایانه
659 

   يتکنولوژ یمهندس
  يها شبکه - برق

  عیتوز و انتقال 
656  

  652  ساختمان يتکنولوژ یمهندس

آذربایجان 
 شرقی

 وزارت نیرو
   یعال آموزش موسسه

   کاربردي-علمی
 برق و آب صنعت

  یپژوهش و یآموزش مجتمع
 جانیذرباآ 

  يتکنولوژ یمهندس
  656  قیدق ابزار -کنترل 

  يتکنولوژ یمهندس
   اطالعات يفناور 
  اطالعات يفناور شیگرا

659  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی  جهاد دانشگاهی  652  ساختمان يتکنولوژ یمهندس
  هیمارو یدانشگاه جهاد 

  652  يمعمار
ناسی اجتماعی ش آسیب

 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد
 سازمان بهزیستی کشور

  ستاد هماهنگی و نظارت 
 کاربردي-علمیبر مراکز آموزش 

 بهزیستی کشور
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  تربیت مربی   بهزیستی استان آذربایجان غربی
 860 مراکز پیش از دبستان

سازمان میراث فرهنگی،  954  تصویرسازي-گرافیک
   کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی صنایع دستی و گردشگري

 954  گرافیک-گرافیک صنایع دستی آذربایجان غربی

شناسی اجتماعی  آسیب
  نیروي انتظامی 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

  جمهوري اسالمی ایران
  فرماندهی انتظامی

  استان آذربایجان غربی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  مهندسی تکنولوژي   نیروي انتظامی ارومیه
 652 حمل و نقل و ترافیک شهري

  حقوق قضایی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی 854  گرایش علوم ثبتی

 652 معماري  بوکان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 1مهاباد  

  مهندسی تکنولوژي
 656  ابزار دقیق- کنترل

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 652 معماري 2مهاباد  

  حقوق قضایی 
 854 گرایش علوم ثبتی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مهندسی تکنولوژي  )تکاب(دا  دهخ

  فناوري اطالعات 
 گرایش فناوري اطالعات

659 

 853 حسابداري گرایش دولتی

  آذربایجان غربی

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي- جامع علمیدانشگاه فناوري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي میاندوآب 

 661  مکانیک خودرو
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آم، دستگاههاها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی  جهاد دانشگاهی
  جهاد دانشگاهی اردبیل

  مهندسی تکنولوژي 
  اوري اطالعات فن

 گرایش فناوري اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي   خانه کارگر واحد اردبیل
  خانه کارگر  661 مکانیک خودرو

 جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 آباد پارس واحد کارگر خانه 
   يتکنولوژ یمهندس

  658  ابزار نیماش دیتول و ساخت

ها و  سازمان شهرداري 853 حسابداري گرایش دولتی
 هاي کشور دهیاري

  هاي سازمان همیاري شهرداري
  استان اردبیل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
هاي  ها و دهیاري  سازمان شهرداري

 652 ريمعما اردبیل

سازمان میراث فرهنگی،  857 مدیریت گردشگري
  کاربردي- مرکز آموزش علمی معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی صنایع دستی و گردشگري

 857 مدیریت هتلداري  صنایع دستی اردبیل

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

 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي اردبیل

  برداري تولید و بهره
 753  از گیاهان دارویی و معطر

 853 حسابداري گرایش مالیاتی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی سازمان مدیریت صنعتی

  مهندسی تکنولوژي  سازمان مدیریت صنعتی اردبیل
  فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
659 

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار ساخت و تولید ماشین

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت ذوب آهن اردبیل
  مهندسی تکنولوژي  ذوب آهن اردبیل 

 658 کشی صنعتی  نقشهطراحی و

مهندسی تکنولوژي 
 658 جوشکاري

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

 وزارت صنایع و معادن

  موسسه آموزش عالی 
 صنایع ایران کاربردي-علمی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پژوهان ایران سوله اردبیل  شرکت دانش

  مهندسی تکنولوژي 
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 853 حسابداري گرایش مالی 1 پارس آباد 

  حقوق قضایی
ت و وزارت علوم، تحقیقا 854  گرایش علوم ثبتی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري
  حقوق گرایش گرمی 

 854  ارشاد در امور کیفري

 اردبیل

وزارت فرهنگ و ارشاد 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی ريمرکز نوسازي و تحول ادا اسالمی

 954  گرافیک-گرافیک  اردبیل1 فرهنگ و هنر واحد 

 853 حسابداري گرایش مالی
مهندسی تکنولوژي 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی جامعه اسالمی کارگران جامعه اسالمی کارگران 659 هاي کامپیوتري شبکه
  جامعه اسالمی کارگران اصفهان

  تکنولوژي مهندسی 
 656  ابزار دقیق-کنترل
 يتکنولوژ یمهندس

 يافزار سخت يها ستمیس
  انهیرا

659  

   يتکنولوژ یمهندس
  اطالعات يفناور

  اطالعات يفناور شیگرا 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی  جهاد دانشگاهی  659

  اصفهان یدانشگاه جهاد 

 يتکنولوژ یمهندس
  659  کیالکترون

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کاشان17 خانه کارگر واحد 

  مهندسی تکنولوژي 
  خانه کارگر 661 مکانیک خودرو

  جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  جمهوري اسالمی ایران
  اصفهان23خانه کارگر واحد 

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار ساخت و تولید ماشین

  بهزیستی کشورسازمان
  ستاد هماهنگی و نظارت 

 کاربردي-علمیبر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان اصفهان

  تربیت مربی 
 860 مراکز پیش از دبستان

سازمان میراث فرهنگی، 
   ديکاربر- علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی صنایع دستی و گردشگري

 857 مدیریت گردشگري صنایع دستی نقش جهان اصفهان

 853 حسابداري گرایش مالی

 اصفهان

   صنعتی-شرکت خدمات علمی وزارت صنایع و معادن
  اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مهندسی تکنولوژي   صنعتی اصفهان- شرکت خدمات علمی 

  فناوري اطالعات 
 گرایش طراحی صفحات وب

659 
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(ل شماره جدوادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

مهندسی تکنولوژي شیرینی 
 660 و شکالت با گرایش آردي

  يکاربرد- علمیمرکز آموزش  شرکت گز سکه وزارت صنایع و معادن
  مهندسی تکنولوژي  عتیق 

  شیرینی و شکالت
  با گرایش غیرآردي

660 

 853 حسابداري گرایش مالی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  مهندسی تکنولوژي  خور و بیابانک
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

 853 حسابداري گرایش مالی
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  مهندسی تکنولوژي  آران و بیدگل
  فناوري اطالعات 

 گرایش فناوري اطالعات
659 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  853 حسابداري گرایش مالی
ژي مهندسی تکنولو تیران و کرون

 659 هاي کامپیوتري شبکه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  علویجه

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  گلپایگان

شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 مبارکه

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش طراحی صفحات وب
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش طراحی صفحات وب
659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي هرند 

   فناوري اطالعات
  گرایش فناوري اطالعات

659 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
  کاربردي- علمی آموزش مرکز مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

 951 روابط عمومی  اصفهان1فرهنگ و هنر واحد  

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  استانداري اصفهان وزارت کشور
 هاي استان اصفهان شهرداري

  حقوق قضایی 
 854 گرایش علوم ثبتی

  يتکنولوژ یمهندس
  يها شبکه -برق 

  عیتوز و انتقال 
656  

 يتکنولوژ یمهندس
  656  روگاهین يبردار بهره

 اصفهان

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

  یپژوهش و یآموزش مجتمع
  فهاناص 

  يتکنولوژ یمهندس
  652  فاضالب و آب عمران 

  مهندسی تکنولوژي 
   کاربردي- علمیمرکز آموزش  658 ابزار ساخت و تولید ماشین

  مهندسی تکنولوژي   ساوجبالغخانه کارگر واحد
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار ساخت و تولید ماشین

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي خانه کارگر واحد کرج 

 661  مکانیک خودرو
  سازمان حفاظت  651 آلودگی محیط زیست

 حیط زیستم
  موسسه آموزش عالی 

 651 بازیافت دانشکده حفاظت محیط زیست محیط زیست کاربردي-علمی
مهندسی تکنولوژي 

 656 الکترونیک
مهندسی تکنولوژي 

 658 جوشکاري
  مهندسی تکنولوژي 

 658 ابزار ساخت و تولید ماشین
  مهندسی تکنولوژي

 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 البرز

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت صنعتی کوشا وزارت صنایع و معادن
 )کرج(شرکت صنعتی کوشا  

  مهندسی تکنولوژي 
 656  فرآیند-کنترل

 سازمان بهزیستی کشور
  ستاد هماهنگی و نظارت

 کاربردي-علمی بر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

   يکاربرد- علمیمرکز آموزش 
 هزیستی استان ایالمب

شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 652 معماري

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان
 ایالم

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

  مهندسی تکنولوژي 1ایالم  
   فناوري اطالعات 

 طالعاتگرایش فناوري ا
659 
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشیکد هاي تحصیلی و وزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 2ایالم  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
وزارت علوم، تحقیقات و  ایالم 853 حسابداري گرایش مالی 1دره شهر  

 کاربردي-گاه جامع علمیدانش فناوري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 853 حسابداري گرایش دولتی دهلران 

 855 مدیریت بیمه گرایش اموال
  ورديسازمان بنادر و دریان وزارت راه و ترابري

  جمهوري اسالمی ایران
 کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 857 مدیریت خدمات بندري بندرسازان گناوه

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  853 حسابداري گرایش حسابرسی
 854 رایش علوم ثبتیحقوق قضایی گ برازجان 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 652 معماري دشتی 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 853 حسابداري گرایش مالی دیلم 

  مهندسی تکنولوژي
 660  صنایع شیمیایی

  مهندسی تکنولوژي
  فناوري اطالعات

  فناوري اطالعات گرایش
659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 کنگان

  مهندسی تکنولوژي
 656  ابزار دقیق- کنترل

 853 حسابداري گرایش دولتی

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

 بوشهر

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  استانداري بوشهر وزارت کشور
 استانداري بوشهر 

  مهندسی تکنولوژي
 660  صنایع شیمیایی

  بنیاد مستضعفان 
 حتی و مراکز تفریحیسازمان سیا انقالب اسالمی

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
مطالعات و مشاوره سیاحتی 

 گردشگران بنیاد
 857 مدیریت هتلداري

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
  گرایش پیشگیري 
 در حریق و حوادث

  بنیاد مسکن 851
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  پژوهشکده سوانح طبیعی  انقالب اسالمی

سوانح (یت امداد در سوانح مدیر سوانح طبیعی 
 851 ) سوانح غیرطبیعی-طبیعی

  يتکنولوژ یمهندس
   اطالعات يفناور 

  وب صفحات یطراح شیگرا
659  

  کاربردي - علمی آموزش مرکز
  يتکنولوژ یمهندس 2 تهران یدانشگاه جهاد

  اطالعات يفناور 
  اطالعات يفناور شیگرا 

659  

 853 حسابداري گرایش مالی
  کاربردي- علمیکز آموزش مر
  مهندسی تکنولوژي 3جهاد دانشگاهی تهران  

   فناوري اطالعات 
 گرایش فناوري اطالعات

659 

 853 حسابداري گرایش حسابرسی

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 4جهاد دانشگاهی تهران  

  مهندسی تکنولوژي
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

  مهندسی تکنولوژي خانه کارگر واحد تهران
 661  مکانیک خودرو

 658  جوشکاريمهندسی تکنولوژي

  گر خانه کار
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي  خانه کارگر واحد شهر قدس

 658 ابزار ساخت و تولید ماشین

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  پردازي ایران شرکت داده سازمان بازنشستگی کشور
 پردازي ایران شرکت داده 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش امنیت اطالعات
659 

 سازمان بهزیستی کشور
  رتستاد هماهنگی و نظا

کاربردي -علمی بر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان تهران

  تربیت مربی 
 860 مراکز پیش از دبستان

  855  مدیریت بیمه گرایش اشخاص

 تهران

  کاربردي- علمی آموزش مرکز  شرکت سهامی بیمه ایران  سازمان بیمه مرکزي
  855  دیریت بیمه گرایش اموالم   تهران-شرکت سهامی بیمه ایران 
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ردفتران و دفتریارانکانون س سازمان ثبت
 کانون سردفتران و دفتریاران 

  حقوق قضایی 
 854  علوم ثبتی گرایش

 857 مدیریت گردشگري
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ریزي آموزشی دفتر برنامه

 857 ريمدیریت هتلدا 2صنعت جهانگردي تهران  

 953 طراحی پوشاك
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی

 857 مدیریت گردشگري صنایع دستی استان تهران 

 857 مدیریت گردشگري

سازمان میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت فرهنگی و ارتباطات
 857 مدیریت هتلداري 3صنعت جهانگردي تهران  

شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران 951 روابط عمومی
 فرهنگی هنري شهرداري تهران 

 951 مدیریت امور فرهنگی

هاي  مهندسی تکنولوژي شبکه
 659 کامپیوتري

مهندسی تکنولوژي فناوري 
اطالعات گرایش خدمات 

 اي در شهرداري رایانه
659 

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات 

 گرایش طراحی صفحات وب
659 

 ي تهرانشهردار

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 
 شهرداري تهران

  ربرديکا- علمیمرکز آموزش 
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات  

 شهرداري تهران

  مهندسی تکنولوژي 
  ي اطالعاتفناور

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  حقوق قضایی 
 854  علوم ثبتی گرایش

  حقوق گرایش ارشاد
  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 854  در امور کیفري

  قوه قضاییه
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 قوه قضاییه تهران 
  حقوق گرایش ارشاد 

 854 در امور مدنی

  يتکنولوژ یمهندس
 اطالعات يفناور و ارتباطات 

ICT تاید شیگرا  
654  

  يتکنولوژ یمهندس
 اطالعات يفناور و ارتباطات 

ICT از يبردار بهره شیگرا 
  یمخابرات يها ستمیس

654  

 تارتباطا يتکنولوژ یمهندس
 ICT اطالعات يفناور و

  اریس مخابرات شیگرا
654  

 يفناور و ارتباطات وزارت
  کاربردي- علمی آموزش مرکز  رانیا مخابرات شرکت  اطالعات

  مخابرات 

 ارتباطات يتکنولوژ یمهندس
 ICT اطالعات يفناور و

  ينور مخابرات شیگرا
654  

شناسی اجتماعی  آسیب
 951 پیشگیري از اعتیادگرایش 

 شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی وزارت تعاون
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی  
 855 مدیریت تعاون )تهران(

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وزارت دفاع و پشتیبانی  858 مدیریت حفاظت اطالعات مالک اشتر تهران 

  سازمان عقیدتی سیاسی  نیروهاي مسلح
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 951 مدیریت امور فرهنگی هید مطهريش

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 657 مهندسی تکنولوژي اویونیک صنعت هوانوردي تهران 

 657 مهندسی تکنولوژي اویونیک

 657 یمامهندسی تکنولوژي هواپ
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سازمان هواپیمایی کشور

 فنون و خدمات هوایی تهران 
مهندسی تکنولوژي هوانوردي 

 CPL&IR( 657( خلبانی

  مهندسی تکنولوژي
 652 هريش حمل و نقل و ترافیک 

  تهران

 وزارت راه و ترابري

معاونت آموزش تحقیقات و فناوري 
 وزارت راه و ترابري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 652 مهندسی تکنولوژي راهسازي راه و ترابري 
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  مهندسی تکنولوژي
 661  مکانیک خودرو

  معاونت آموزش تحقیقات و فناوري  وزارت راه و ترابري
 وزارت راه و ترابري

  کاربردي- علمیآموزش مرکز 
  مهندسی تکنولوژي  راه و ترابري 

  هاي مکانیک ماشین
  راهسازي و راهداري

661 

   قطعات سازندگان انجمن
  خودرو يها مجموعه و

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
  خودرو قطعات سازندگان انجمن 

 يوژتکنول یمهندس
  658  يجوشکار

  مدیریت تبلیغات 
  هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت 856 گرایش تجاري

 پس از فروش خودرو
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت 
  مهندسی تکنولوژي پس از فروش خودرو

 661  مکانیک خودرو
  مهندسی تکنولوژي

  انجمن متخصصان علوم و  660  صنایع آرد
 صنایع غذایی ایران

  کاربردي- علمی مرکز آموزش
مهندسی تکنولوژي صنایع  صنعت غذاي تهران 

 660  روغن خوراکی-غذایی
  مهندسی تکنولوژي 

 658 ابزار ساخت و تولید ماشین
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جامعه قالبسازان ایران

  مهندسی تکنولوژي  قالبسازان ایران 
 658 کشی صنعتی شهطراحی و نق

مهندسی تکنولوژي 
 656 الکترونیک

  مهندسی تکنولوژي 
 655 فرآوري مواد معدنی فلزي

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  دانشگاه صنایع و معادن ایران
  مرکز تهران-صنایع و معادن ایران  

  دسی تکنولوژيمهن
 656  ابزار دقیق- کنترل

 953 طراحی پوشاك

  سازمان صنایع کوچک و 953 طراحی و تکنولوژي دوخت
 هاي صنعتی ایران شهرك

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 )تهران(چرم  

  مدیریت تبلیغات
 856  گرایش تجاري

  مهندسی تکنولوژي
 653  آسانسور و باالبرها

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت آسانسورسازي دماوند
  مهندسی تکنولوژي  سورسازي دماوندآسان

 656  ساخت و تولید-کنترل

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت صنعتی آما
 شرکت صنعتی آما 

مهندسی تکنولوژي 
 658 جوشکاري

  هندسی تکنولوژيم
 653  آسانسور و باالبرها
مهندسی تکنولوژي 

 658 جوشکاري
  مهندسی تکنولوژي 

 658 ابزار ساخت و تولید ماشین
  مهندسی تکنولوژي 

 656  ابزار دقیق-کنترل
  مهندسی تکنولوژي

 656  ساخت و تولید- کنترل

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت صنعتی کوشا
 )تهران(شرکت صنعتی کوشا  

  مهندسی تکنولوژي
 656  فرآیند- کنترل

  و یمهندس یطراح شرکت
  رانیا قطعات نیتام 

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
  )تهران (ساپکو 

  يتکنولوژ یمهندس
  658  ابزار نیماش دیتول و ساخت 

مهندسی تکنولوژي 
 656 الکترونیک

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت کارخانجات پارس الکتریک
  مهندسی تکنولوژي پارس الکتریک 

 656 ر دقیق ابزا- کنترل
  شرکت مهندسی و تحقیقات

  صنایع الستیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 )تهران(صنایع الستیک  
  مهندسی تکنولوژي 

 662 صنایع الستیک

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  سازي سایپا گروه خودرو
 شرکت سایپا

  مهندسی تکنولوژي
 661  مکانیک خودرو

 853 حسابداري گرایش مالیاتی
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 یقات صنعتی ایرانتحق
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  مهندسی تکنولوژي )تهران(تحقیقات صنعتی ایران 
   فناوري اطالعات

  تجارت الکترونیک گرایش
659 

  کاربردي-علمیمرکز  مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران
 آموزش و پژوهش صنایع ایران 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
 پژوهش و مهندسی جوش ایران 

مهندسی تکنولوژي 
 658 جوشکاري

 تهران

  وزارت صنایع و معادن

  موسسه آموزش عالی 
 صنایع و معادن ایران

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 )عج(صنایع غالت قائم 

شیرینی مهندسی تکنولوژي 
 660 و شکالت با گرایش آردي
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  مهندسی تکنولوژي 
  شیرینی و شکالت 
 با گرایش غیرآردي

660 

  مهندسی تکنولوژي
 660  صنایع آرد

  موسسه آموزش عالی
  صنایع و معادن ایران

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 )عج(صنایع غالت قائم 

  مهندسی تکنولوژي
 660  صنایع شیمیایی

  مهندسی تکنولوژي 
افزاري  هاي سخت سیستم

 رایانه
  موسسه آموزشی پژوهشی  659

 ع و معادنوزارت صنای
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و  
  مهندسی تکنولوژي )تهران(معادن 

   فناوري اطالعات 
 فناوري اطالعات گرایش

659 

  مهندسی تکنولوژي
افزاري  هاي سخت  سیستم

 رایانه
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
659 

 و معادنوزارت صنایع 

  موسسه مدیریت و
  مهندسی عالمه طبرسی خدمات

  ديکاربر- علمیمرکز آموزش 
 عالمه طبرسی 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

  فناوري اطالعات گرایش
659 

  مهندسی تکنولوژي 
فناوري اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
  موزش عالی آزادموسسه آ 659

  مهندسی تکنولوژي  انفورماتیک ایران
 فناوري اطالعات گرایش 

 طراحی صفحات وب
659 

  موسسه آموزش عالی آزاد 
 عصر دین و دانش

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش فناوري اطالعات
659 

  موسسه آموزش عالی آزاد
  علم گستر

 954  گرافیک-گرافیک

  موسسه آموزش عالی آزاد
  علوم و فنون دانشسار

مهندسی تکنولوژي 
افزاري  هاي سخت سیستم

 رایانه
659 

  مهندسی تکنولوژي 
 659 هاي کامپیوتري شبکه

  لوژيمهندسی تکنو
   فناوري اطالعات

  نویسی  گرایش برنامه
  تحت وب

  موسسه آموزش عالی آزاد 659
  فناوران اطالعات تهران

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش طراحی صفحات وب
659 

  موسسه آموزش عالی آزاد
 مدیریت فناوري امیرکبیر

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  موسسه آموزش عالی آزاد 954  تصویرسازي-گرافیک
 954  گرافیک-گرافیک ن عصر دانش نوآورا

 955 نوازندگی ساز ایرانی
 موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند

 955 نوازندگی ساز جهانی

وزارت علوم، تحقیقات و 
 هاي عالی آزاد دفتر آموزش فناوري

 موسسه آموزش عالی آزاد هادي
مهندسی تکنولوژي 

افزاري  هاي سخت سیستم
 رایانه

659 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 955 نوازندگی ساز جهانی تهران  4فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  954  تصویرسازي-گرافیک
 954  گرافیک-گرافیک  تهران 6فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  954  تصویرسازي-گرافیک
 954  گرافیک-گرافیک  تهران10فرهنگ و هنر واحد  

 954 سازي گرایش تدوین فیلم

 954  گرافیک-گرافیک

 تهران

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 وسازي و تحول اداريمرکز ن اسالمی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران11فرهنگ و هنر واحد  

 951 مدیریت امور فرهنگی
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کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

 954 سازي گرایش تدوین فیلم

 954  تصویرسازي-گرافیک

 954  گرافیک-گرافیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  تهران12فرهنگ و هنر واحد  

 954 گریم و ماسک

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران13فرهنگ و هنر واحد 

 951 مدیریت امور فرهنگی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  951 روابط عمومی
 954  گرافیک-گرافیک  تهران14فرهنگ و هنر واحد  

   کاربردي- علمیزش مرکز آمو 951 روابط عمومی
 954  گرافیک-گرافیک  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران17فرهنگ و هنر واحد 

 954 سازي گرایش تدوین فیلم

 951 روابط عمومی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش   954   گرافیک-گرافیک
  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

 951 مدیریت امور فرهنگی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  954  گرافیک-گرافیک
 951 مدیریت امور فرهنگی  تهران20فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  951 روابط عمومی
 951 مدیریت امور فرهنگی  تهران21فرهنگ و هنر واحد  

  ردي کارب- مرکز آموزش علمی 853 حسابداري گرایش مالی
 954  گرافیک-گرافیک  تهران24 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  954  تصویرسازي-گرافیک
 954  گرافیک-گرافیک  تهران25فرهنگ و هنر واحد  

 951 روابط عمومی
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  تهران26فرهنگ و هنر واحد 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران29فرهنگ و هنر واحد  

 951 روابط عمومی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  952 چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ
 954  گرافیک-گرافیک  تهران30فرهنگ و هنر واحد 

 951 مدیریت امور فرهنگی

   کاربردي- یعلممرکز آموزش  856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري
  مدیریت تبلیغات  تهران31فرهنگ و هنر واحد 

 856  گرایش فرهنگی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران32فرهنگ و هنر واحد  

 954  گرافیک-گرافیک

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  954  تصویرسازي-گرافیک
 954  گرافیک-گرافیک  تهران34فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران35فرهنگ و هنر واحد  

 954  گرافیک-گرافیک

وزارت فرهنگ و ارشاد  تهران
 مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران37فرهنگ و هنر واحد  

 857 مدیریت گردشگري
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمگاهها، دستها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

 953 طراحی پوشاك

 953 طراحی و تکنولوژي دوخت

 954  طراحی چاپ-گرافیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 ران ته38فرهنگ و هنر واحد  

 954 گریم و ماسک

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران41فرهنگ و هنر واحد  

 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  951 روابط عمومی
 951 مدیریت امور فرهنگی  تهران43فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  853 حسابداري گرایش حسابرسی
 954  گرافیک-گرافیک  تهران44فرهنگ و هنر واحد  

 954 سازي گرایش تدوین فیلم

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  954  گرافیک-گرافیک
  تهران46فرهنگ و هنر واحد 

 955  ایرانینوازندگی ساز

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران47فرهنگ و هنر واحد  

 951 مدیریت امور فرهنگی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  853 حسابداري گرایش مالی
 954 سازي گرایش تدوین فیلم  تهران48فرهنگ و هنر واحد  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  853 سابداري گرایش مالیح
 954  گرافیک-گرافیک  تهران49فرهنگ و هنر واحد  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تهران54فرهنگ و هنر واحد  

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  951 روابط عمومی
 951 مدیریت امور فرهنگی  تهران55فرهنگ و هنر واحد  

 853 حسابداري گرایش حسابرسی

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

   رديکارب- علمیمرکز آموزش 
 853 حسابداري گرایش مالی  تهران56فرهنگ و هنر واحد 

 651 بازیافت
  هاي سازمان همیاري شهرداري

  استان تهران
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 شهرداري رودهن
  مهندسی تکنولوژي

 فناوري اطالعات گرایش 
 ارياي در شهرد خدمات رایانه

 وزارت کشور 659

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شهرداري ورامین
 شهرداري ورامین 

 651 بازیافت

 تهران

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت  دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري وزارت نیرو
 )مرکز تهران(

 853 حسابداري گرایش دولتی

  ديکاربر- علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی شهرکرد 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش تجارت الکترونیک
659 

 آموزش مراکز بر نظارت و یهماهنگ ستاد  کشور یستیبهز سازمان
  کشور یستیبهز کاربردي-علمی

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
 و چهارمحال استان یستیبهز 

  ياریبخت
  یاجتماع یشناس بیآس

  951  ادیاعت از يریشگیپ شیگرا 

 851 مدیریت امور امداد
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت تعاونی پیام وزارت تعاون

 855 مدیریت تعاون تعاونی پیام شهرکرد 
  برداري تولید و بهره

 753  از گیاهان دارویی و معطر
 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي

 جهاد کشاورزي
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  تولید و پرورش يجهاد کشاورزي چهارمحال و بختیار
 753  گل و گیاهان زینتی

  انجمن جوشکاري ایران وزارت صنایع و معادن
  سازمان صنایع استان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 عالمه 

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

چهارمحال و 
 بختیاري

وزارت علوم، تحقیقات و 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کاربردي-ع علمیدانشگاه جام فناوري

 1شهرکرد  
 853 حسابداري گرایش حسابرسی
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   رشتهنام  مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  برداري تولید و بهره
چهارمحال و  753  از گیاهان دارویی و معطر

 بختیاري
وزارت علوم، تحقیقات و 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري
  مدیریت بیمه فارسان 

 855  گرایش اشخاص

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی بیرجند 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

اعی شناسی اجتم آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 سازمان بهزیستی کشور
  ستاد هماهنگی و نظارت 

 کاربردي-علمیبر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تربیت مربی  بهزیستی استان خراسان جنوبی

 860 مراکز پیش از دبستان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 1بیرجند  

  مهندسی تکنولوژي
وزارت علوم، تحقیقات و  661  مکانیک خودرو

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري
 نهبندان 

  مهندسی تکنولوژي
 655 راج معادن زیرزمینی استخ

 853 حسابداري گرایش دولتی
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش فناوري اطالعات
659 

 خراسان جنوبی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  استانداري خراسان جنوبی وزارت کشور
 بشرویه 

  مهندسی تکنولوژي
 661  مکانیک خودرو

 853 حسابداري گرایش مالی
مدیریت بیمه گرایش 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  855 اشخاص
  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی کاشمر 

   فناوري اطالعات
  گرایش تجارت الکترونیک

659 

  مهندسی تکنولوژي 
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي
 فناوري اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
659 

 هیجهاد دانشگا جهاد دانشگاهی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی مشهد 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
659 

کنولوژي مهندسی ت
 656 الکترونیک

  مهندسی تکنولوژي 
  خانه کارگر 658 ابزار ساخت و تولید ماشین

  جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 خانه کارگر واحد مشهد 
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

 سازمان بهزیستی کشور
  ستاد هماهنگی و نظارت

 کاربردي-علمی بر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان خراسان رضوي 

  تربیت مربی
 860 اکز پیش از دبستان مر

سازمان میراث فرهنگی،  857 مدیریت گردشگري
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت فرهنگی و ارتباطات صنایع دستی و گردشگري

 857 مدیریت هتلداري میراث خراسان رضوي 

  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
  قوه قضاییه

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 اییه خراسان رضويقوه قض 

  حقوق گرایش ارشاد 
 854 در امور کیفري

شناسی اجتماعی  آسیب
  نیروي انتظامی  951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 جمهوري اسالمی ایران
  فرماندهی انتظامی

  استان خراسان رضوي
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 858 مدیریت حفاظت اطالعات نیروي انتظامی خراسان رضوي 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات 

 ICTو فناوري اطالعات 
برداري از  گرایش بهره

 هاي مخابراتی سیستم
654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات 
 ICT و فناوري اطالعات
 گرایش دیتا

654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات 
 ICTو فناوري اطالعات 

 گرایش مخابرات سیار
654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات 
 ICTو فناوري اطالعات 

 گرایش مخابرات نوري
654 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش امنیت اطالعات
659 

 خراسان رضوي

وزارت ارتباطات و فناوري 
 اطالعات

  شرکت سهامی مخابرات
  استان خراسان رضوي

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 شرکت مخابرات خراسان رضوي

  مهندسی تکنولوژي 
هاي  رات گرایش سوئیچمخاب

 شبکه ثابت
654 
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

 امور اقتصادي و وزارت
   کاربردي- علمیمرکز آموزش  سازمان امور مالیاتی دارایی

 مالیاتی مشهد
 853 حسابداري گرایش مالیاتی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  هاي بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش وزارت بازرگانی
 بازرگانی واحد خراسان رضوي

 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سازمان هواپیمایی کشور ترابريوزارت راه و 
 فنون و خدمات هوایی مشهد 

 657 مهندسی تکنولوژي هواپیما

  انجمن متخصصان  751 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده
 علوم و صنایع غذایی ایران

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
ندسی تکنولوژي فناوري مه )تربت جام(صنعت غذا 

 659 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 853 حسابداري گرایش حسابرسی
 سازمان مدیریت صنعتی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  سازمان مدیریت صنعتی  

 853 حسابداري گرایش مالی خراسان رضوي

 656 مهندسی تکنولوژي الکترونیک

  مهندسی تکنولوژي 
 659 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

مهندسی تکنولوژي فناوري 
  اطالعات گرایش

 نویسی تحت وب  برنامه
659 

مهندسی تکنولوژي فناوري 
  اطالعات گرایش

  طراحی صفحات وب
659 

   صنعتی-شرکت خدمات علمی
  خراسان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  صنعتی -دمات علمیشرکت خ 

 )مشهد( خراسان رضوي 

  هندسی تکنولوژيم
 656  ابزار دقیق- کنترل

 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري

  مهندسی تکنولوژي
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت فراز صنعت آیریا 653  آسانسور و باالبرها

 شرکت فراز صنعت آیریا 
  مهندسی تکنولوژي

 656  ابزار دقیق- کنترل

  ش مرکز بررسی و تحقیق و آموز
 صنایع قند ایران

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  بررسی و تحقیق و آموزش 

 صنایع قند ایران
 651 آلودگی محیط زیست

  مهندسی تکنولوژي
 655  استخراج معادن زیرزمینی

  هندسی تکنولوژي م
  موسسه آموزشی پژوهشی  655 فرآوري مواد معدنی فلزي

 وزارت صنایع و معادن
  موسسه آموزشی و پژوهشی 

  وزارت صنایع و معادن 
مهندسی تکنولوژي مکانیک  )خراسان رضوي(

 661 هاي راهسازي و راهداري ماشین

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

  نولوژي مهندسی تک
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 وزارت صنایع و معادن

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  موسسه تصمیم یارتوس
 تصمیم یارتوس 

  مهندسی تکنولوژي 
 661 مکانیک خودرو

 انجمن مدیریت ایران واحد خراسان
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  انجمن مدیریت ایران 
  واحد خراسان رضوي

 855 مدیریت بیمه گرایش اموال

   کاربردي- علمیرکز آموزش م 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 652 معماري 1تربت حیدریه 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  954  گرافیک-گرافیک
 652 معماري 1سبزوار  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 953 طراحی پوشاك 2سبزوار  

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
 سرخس 

 951 روابط عمومی

 853 حسابداري گرایش دولتی

 خراسان رضوي

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوري

 کاربردي-دانشگاه جامع علمی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي قوچان 

   فناوري اطالعات
  گرایش فناوري اطالعات

659 
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی وتهوزشی مجري، رشهاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کاربردي-دانشگاه جامع علمی
 954  گرافیک-گرافیک 1نیشابور  

مهندسی تکنولوژي 
افزاري  هاي سخت سیستم

 رایانه
659 

  موسسه آموزش عالی آزاد ی آزادهاي عال دفتر آموزش
مهندسی تکنولوژي   خوارزمی خراسان رضوي

 659 هاي کامپیوتري شبکه

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوري

  وزارت یرفاه امور دفتر
  يفناور و قاتیتحق ،علوم 

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
  857  يگردشگر تیریمد  سانیپرد يجهانگرد و يهتلدار 

  ریزي و آموزش  مرکز برنامه
 نیروي انسانی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 خبرنگاران

چاپ و نشر گرایش 
 952 تکنولوژي امور تکمیلی چاپ

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  954  گرافیک-گرافیک
مدیریت تبلیغات گرایش   خراسان رضوي1فرهنگ و هنر واحد  

 856 فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 951 روابط عمومی  خراسان رضوي2فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  853 حسابداري گرایش دولتی
 652 معماري شهرداري جغتاي

 خراسان رضوي

 استانداري خراسان رضوي وزارت کشور
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 شهرداري مشهد
  حقوق قضایی 

 854 گرایش علوم ثبتی

  يتکنولوژ یمهندس
  اطالعات يفناور 

  کیالکترون تجارت شیگرا 
659  

  يتکنولوژ یمهندس
 شیگرا اطالعات يفناور 

  وب تحت یسینو برنامه
  کاربردي- علمی آموزش مرکز  یدانشگاه جهاد  یدانشگاه جهاد  659

  یشمال خراسان یدانشگاه جهاد 

 يتکنولوژ یمهندس
  659  يوتریکامپ يها شبکه

 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي بجنورد 

  تولید و پرورش
 753  گل و گیاهان زینتی

 954  گرافیک-گرافیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 2بجنورد  
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جاجرم

  حسابداري 
 853 گرایش حسابرسی

 652 معماري

  خراسان شمالی

وزارت علوم، تحقیقات و 
 يکاربرد-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي شیروان

  اطالعات فناوري 
  گرایش فناوري اطالعات

659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جامعه اسالمی کارگران جامعه اسالمی کارگران
 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان 

مهندسی تکنولوژي 
 658 جوشکاري

 گرایش حسابداري
 853 حسابرسی

  مهندسی تکنولوژي 
   کاربردي- علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 660 صنایع شیمیایی

  مهندسی تکنولوژي  جهاد دانشگاهی اهواز
  فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشور کاربردي-علمی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان خوزستان 

شناسی اجتماعی  بآسی
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 و ياقتصاد امور وزارت
  کاربردي- علمی آموزش مرکز  یاتیمال امور سازمان  ییدارا

  853  یاتیمال شیگرا يحسابدار  اهواز یاتیمال 

 652 معماري
وزارت علوم، تحقیقات و 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري
  مهندسی تکنولوژي 1دزفول  

   فناوري اطالعات 
 گرایش فناوري اطالعات

659 

  يتکنولوژ یمهندس
  اطالعات يفناور 

  اطالعات يفناور شیگرا 
659  

 خوزستان

 کاربردي-علمی یعال آموزش موسسه روین وزارت
 برق و آب صنعت

   یپژوهش و یآموزش یعال مجتمع
 يتکنولوژ یمهندس خوزستان برق و آب صنعت

  656  روگاهین يبردار رهبه

 853 حسابداري گرایش دولتی
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی زنجان

مهندسی تکنولوژي  جهاد دانشگاهی زنجان 
 659 هاي کامپیوتري شبکه
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی وري، رشتهوزشی مجهاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  طراحی صفحات وب
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی زنجان 

   فناوري اطالعات
  گرایش فناوري اطالعات

659 

  مهندسی تکنولوژي
  خانه کارگر  658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر

  جمهوري اسالمی ایران
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  مهندسی تکنولوژي خانه کارگر واحد زنجان
 658 کشی صنعتی ه طراحی و نقش

سازمان میراث فرهنگی، 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت فرهنگی و ارتباطات صنایع دستی و گردشگري

 857 مدیریت گردشگري میراث زنجان

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  دادگستري استان زنجان قوه قضاییه
 قوه قضاییه زنجان

  حقوق گرایش ارشاد 
 854 در امور کیفري

مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 660 شکالت با گرایش آردي

مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 660 شکالت با گرایش غیرآردي

  مهندسی تکنولوژي
 660  صنایع آرد

 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  ارت صنایع و معادنوز
 صنایع ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 شرکت سهامی عام صنعتی مینو 

  مهندسی تکنولوژي
 660  صنایع شیمیایی

 853 حسابداري گرایش مالی

 954  گرافیک-گرافیک

 652 معماري

 زنجان

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

 ابهر 

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شهرداري بیارجمند سمناناستانداري 
 951 روابط عمومی بیارجمند 

 سازمان بهزیستی کشور
  ستاد هماهنگی و نظارت

 کاربردي-علمی بر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 شهر استان سمنان بهزیستی مهدي 

شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 855 مدیریت تعاون )شاهرود(جهاد کشاورزي استان سمنان  

   کاربردي- علمی آموزش مرکز یشرق البرز زغالسنگ شرکت آموزشگاه معادن و عیصنا وزارت
 یشرق البرز زغالسنگ

  يتکنولوژ یمهندس
  655  ینیرزمیز معادن استخراج 

 سمنان

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

 652 معماري 1شاهرود  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی زابل 

  حقوق قضایی
 854  گرایش علوم ثبتی

  951  یعموم روابط

  951  یفرهنگ امور تیریمد
  غاتیتبل تیریمد

  856  یفرهنگ شیگرا 
   يتکنولوژ یمهندس
   اطالعات يفناور

  659  اطالعات يفناور شیگرا

  کاربردي- علمی آموزش مرکز جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
  زاهدان یدانشگاه جهاد 

  859  یاسیس گران تیهدا
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  نه کارگر خا

 جمهوري اسالمی ایران
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 خانه کارگر واحد زاهدان
  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 سازمان بهزیستی کشور
  ستاد هماهنگی و نظارت 

 کاربردي-علمیبر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تربیت مربی  بلوچستانبهزیستی استان سیستان و 

 860  مراکز پیش از دبستان
  مهندسی تکنولوژي
 653  تجهیزات بندري

  مهندسی تکنولوژي
  عات  فناوري اطال

 گرایش تجارت الکترونیک
  سازمان منطقه آزاد سازمان مناطق آزاد 659

  صنعتی چابهار-تجاري 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 چابهار 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

سازمان میراث فرهنگی،  953 طراحی پوشاك
   کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی صنایع دستی و گردشگري

 953 نولوژي دوختطراحی و تک صنایع دستی سیستان و بلوچستان

سیستان و 
 بلوچستان

ها و اقدامات تامینی و  سازمان زندان قوه قضاییه
 تربیتی کشور

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 )سیستان و بلوچستان(ها  سازمان زندان 

  حقوق گرایش ارشاد
 854  در امور کیفري
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ومجري، رشتهوزشی هاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

 کاربردي-علمی یعال آموزش موسسه  يکشاورز جهاد وزارت
  يکشاورز جهاد

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
   يکشاورز جهاد 

  )بمپور (انبلوچست و ستانیس
  753  یروغن يها دانه دیتول

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 1زاهدان  

 853 حسابداري گرایش دولتی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 652 معماري 2زاهدان  

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 853 حسابداري گرایش حسابرسی 3زاهدان 

 954  گرافیک-گرافیک

سیستان و 
 بلوچستان

  وزارت فرهنگ و
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري  ارشاد اسالمی

 951 مدیریت امور فرهنگی  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد  

  کاربردي- علمی آموزش مرکز  یدانشگاه جهاد  یدانشگاه جهاد
  رازیش یدانشگاه جهاد 

  يتکنولوژ یمهندس
   اطالعات يفناور 

  کیالکترون تجارت  شیگرا
659  

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري خانه کارگر واحد شیراز

  شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

ی و نظارت بر مراکز ستاد هماهنگ سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشور کاربردي-علمیآموزش 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  تربیت مربی بهزیستی استان فارس

 860  مراکز پیش از دبستان

  مهندسی تکنولوژي
 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 

 گرایش دیتا
654 

 شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران
  کاربردي- علمی آموزش مرکز

صنایع مخابراتی راه دور ایران  
  مهندسی تکنولوژي )شیراز(

   فناوري اطالعات
 گرایش فناوري اطالعات

659 

  مهندسی تکنولوژي 
 ICTارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش مخابرات سیار

654 

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار ساخت و تولید ماشین

وزارت ارتباطات و فناوري 
 اطالعات

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  کارخانجات مخابراتی ایران
 انکارخانجات مخابراتی ایر

  مهندسی تکنولوژي مخابرات
 654 هاي شبکه ثابت  گرایش سوئیچ

وزارت بهداشت درمان و  857 مدیریت گردشگري
  پزشکی شیرازدانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز آموزش پزشکی

 857 مدیریت هتلداري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  751 تکنولوژي پرورش گاو
 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي 753 هاي روغنی تولید دانه )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس  

 جهاد کشاورزي
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 753 تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی هاي صدرا مجتمع گلخانه

وزارت دفاع و پشتیبانی 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مجتمع دانشگاهی علوم و فناوري هوادریا نیروهاي مسلح

 657 مهندسی تکنولوژي هواپیما مجتمع هوادریا 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سازمان مدیریت صنعتی وزارت صنایع و معادن
 853 حسابداري گرایش دولتی سازمان مدیریت صنعتی شیراز 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

سوانح (مدیریت امداد در سوانح 
 851 ) سوانح غیرطبیعی-طبیعی

 855 مه گرایش اموالمدیریت بی
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 کازرون 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
659 

  مهندسی تکنولوژي
   کاربردي- علمیمرکز آموزش  655  استخراج معادن زیرزمینی

  مهندسی تکنولوژي آباده
 655  فرآوري مواد معدنی فلزي

   يتکنولوژ یمهندس
  659  يوتریکامپ يها شبکه

  فارس

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي- علمی آموزش مرکز
  660  ییایمیش عیصنا يتکنولوژ یمهندس پاسارگاد
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی  کدهاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  کاربردي- علمی آموزش مرکز  852  میکر قرآن مبلغ تیترب
  954   گرافیک-گرافیک الرستان 

   يتکنولوژ یمهندس
  656  دیتول و ساخت -کنترل

وزارت علوم، تحقیقات و  فارس
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي- علمی آموزش مرکز
  661  خودرو کیمکان يلوژتکنو یمهندس زیر ین

   کارگر خانه
  رانیا یاسالم يجمهور

   کارگر خانه
  رانیا یاسالم يجمهور

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
  نیقزو واحد کارگر خانه 

   يتکنولوژ یمهندس
  658  ابزار نیماش دیتول و ساخت

 751 بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی

 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي 752 توزیع و مصرف آب کشاورزي
 جهاد کشاورزي

  کاربردي- علمیموزش مرکز آ
 جهاد کشاورزي قزوین 

 753 هاي روغنی تولید دانه

 656 مهندسی تکنولوژي الکترونیک

 658 سی تکنولوژي جوشکاريمهند

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

  مهندسی تکنولوژي
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 656  ابزار دقیق-مهندسی تکنولوژي کنترل

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت صنعتی نیرو محرکه
 نیرو محرکه 

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

 853 حسابداري گرایش حسابرسی

 853 حسابداري گرایش مالی

 853 حسابداري گرایش مالیاتی

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

  مهندسی تکنولوژي
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات

  گرایش امنیت اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
659 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  علوم و فنون قزوین
 و فنون قزوینعلوم 

 656  ابزار دقیق-مهندسی تکنولوژي کنترل

 وزارت صنایع و معادن

 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی 
 صنایع ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 شرکت صنعتی مهرام 

  مهندسی تکنولوژي 
 660  روغن خوراکی- غذاییصنایع

 853 حسابداري گرایش مالی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  مهندسی تکنولوژي  الموت 

  فناوري اطالعات 
 گرایش فناوري اطالعات

659 

  قزوین

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   اربرديک- علمیمرکز آموزش 
 تاکستان

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار ساخت و تولید ماشین

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
659 

سازمان اوقاف و امور 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  )س(آستانه مقدسه حضرت معصومه خیریه

  مهندسی تکنولوژي شفیعه 
   فناوري اطالعات

 اوري اطالعات گرایش فن
659 

 857 مدیریت گردشگري

سازمان میراث فرهنگی،  857 مدیریت هتلداري
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی صنایع دستی و گردشگري

 صنایع دستی استان قم 
 652 معماري

 852 تربیت مبلغ قرآن کریم

 قم

  سپاه پاسداران 
 انقالب اسالمی

  مجتمع آموزش عالی شهید محالتی
  قم

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 859 گران سیاسی هدایت  قم-شهید محالتی سپاه  
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی کد هاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی گاه متقاضیدست ارگان استان
 آموزشی

 854 حقوق گرایش ارشاد در امور کیفري
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  دادگستري استان قم قوه قضاییه

 854 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی قوه قضاییه قم 

وزارت امور اقتصادي و  853 حسابداري گرایش مالی
  کاربردي- علمیش مرکز آموز سازمان امور مالیاتی دارایی

 853 حسابداري گرایش مالیاتی مالیاتی قم 

 652 معماري

 قم

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  هاي کشور سازمان شهرداري وزارت کشور
  مهندسی تکنولوژي  شهرداري قم

 652 حمل و نقل و ترافیک شهري

 954  گرافیک-گرافیک

 857 مدیریت گردشگري
سازمان میراث فرهنگی، 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی ی و گردشگريصنایع دست
 صنایع دستی سنندج

 652 معماري

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  دادگستري استان کردستان قوه قضاییه

 854 حقوق گرایش ارشاد در امور کیفري قوه قضاییه کردستان 

 853 حسابداري گرایش مالی

 855 مدیریت بیمه گرایش اموال
  مهندسی تکنولوژي

 659 هاي کامپیوتري  شبکه
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات
  گرایش طراحی صفحات وب

659 

 سازمان مدیریت صنعتی وزارت صنایع و معادن
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

سازمان مدیریت صنعتی  
 سنندج

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 بیجار

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- علمیرکز آموزش م
 652 معماري سقز 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  853 حسابداري گرایش مالی
 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 1سنندج  

 853 حسابداري گرایش مالی

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي 1قروه 

   فناوري اطالعات 
 ت وبنویسی تح گرایش برنامه

659 

 951 روابط عمومی

 کردستان

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 1فرهنگ و هنر واحد  

 951 مدیریت امور فرهنگی کردستان

  مهندسی تکنولوژي
  اوري اطالعات  فن

 گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  659

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  جهاد دانشگاهی زرند
 659 گرایش فناوري اطالعات

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  652 معماري
  مهندسی تکنولوژي  جهاد دانشگاهی سیرجان

 659 هاي کامپیوتري شبکه

 652 معماري

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی کرمان

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات 

 گرایش فناوري اطالعات
659 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 خانه کارگر واحد رفسنجان

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار ن ساخت و تولید ماشی

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

  مهندسی تکنولوژي
 656  ساخت و تولید- کنترل

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جمهوري اسالمی ایران

 خانه کارگر واحد کرمان 

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

 کرمان

  کشور یستیبهز سازمان
  نظارت و یهماهنگ ستاد

 کاربردي-علمی آموزش مراکز بر 
  کشور یستیبهز

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
  کرمان استان یستیبهز 

  یاجتماع یشناس بیآس
  951  ادیاعت از يریشگیپ شیگرا 
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 هاهریک ازآن زیرگروه آموزشی کد هاي تحصیلی ووزشی مجري، رشتههاي متقاضی، مراکز آمها، دستگاهها، ارگان استان  عنوان): 3(جدول شماره ادامه 

کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان اناست
 آموزشی

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  دادگستري استان کرمان قوه قضاییه 854 حقوق گرایش ارشاد در امور کیفري
 دادگستري استان کرمان

 854 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی

وزارت ارتباطات و فناوري 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت سهامی مخابرات استان کرمان اطالعات

 مخابرات استان کرمان 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش دیتا

654 

  يتکنولوژ یندسمه
  655  ینیرزمیز معادن استخراج 

  کاربردي- علمی آموزش مرکز  کرمان یمعدن آموزشگاه
  يتکنولوژ یمهندس  کرمان یمعدن 

  655  فلزي یمعدن مواد يفرآور 
  مهندسی

 656  تکنولوژي الکترونیک

 657 مهندسی تکنولوژي اویونیک

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  مهندسی تکنولوژي

 659 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

  وزارت صنایع و معادن

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  موسسه فرهنگی و آموزشی بلداالمین
 بلداالمین

 657 مهندسی تکنولوژي هواپیما

وزارت علوم، تحقیقات و  853 حسابداري گرایش مالی
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو بم 

 853 حسابداري گرایش حسابرسی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  853 حسابداري گرایش دولتی
 استانداري کرمان 

 951 روابط عمومی
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

هاي  سازمان همیاري شهرداري 
 استان کرمان

  نشانی و خدمات ایمنی آتش
   گرایش پیشگیري
 در حریق و حوادث

851 

 853 حسابداري گرایش مالی

 کرمان

 ري کرماناستاندا وزارت کشور

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو کهنوج 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 652 معماري

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

 جهاد دانشگاهی کرمانشاه 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
 659 نویسی تحت وب گرایش برنامه

سازمان میراث فرهنگی، 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ریزي آموزشی دفتر برنامه صنایع دستی و گردشگري

 954  گرافیک-گرافیک میراث بیستون 

 855 مدیریت بیمه گرایش اموال
 سازمان مدیریت صنعتی وزارت صنایع و معادن

  ربرديکا- علمیمرکز آموزش 
سازمان مدیریت صنعتی  

  مهندسی تکنولوژي کرمانشاه
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  853 حسابداري گرایش مالی
  مهندسی تکنولوژي اسالم آباد غرب 

 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو )ع(امام رضا  

وزارت فرهنگ و ارشاد  954 فیک گرا-گرافیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

 951 مدیریت امور فرهنگی  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد  
  يتکنولوژ یمهندس

  656  عیتوز و انتقال يها شبکه - برق

 کرمانشاه

 کاربردي-علمی یعال آموزش موسسه روین وزارت
   يتکنولوژ یمهندس غرب یپژوهش و یآموزش مجتمع برق و آب صنعت

  652  فاضالب و آب عمران
کهگیلویه و 
  کاربردي- علمی آموزش مرکز  یگاهدانش جهاد  یدانشگاه جهاد  بویراحمد

  اسوجی یدانشگاه جهاد 
 اطالعات يفناور يتکنولوژ یمهندس
  659  وب تحت یسینو برنامه شیگرا
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کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی رگانا استان
 آموزشی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 دهدشت 

  مهندسی تکنولوژي
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 651 محیط زیستآلودگی 
کهگیلویه و 
 بویراحمد

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

 853 حسابداري گرایش دولتی 1گچساران  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی استان گلستان 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش فناوري اطالعات
659 

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 خانه کارگر واحد گرگان 

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار ساخت و تولید ماشین

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 954  گرافیک-گرافیک 1گرگان  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 2گرگان  

  مهندسی تکنولوژي
 659 افزاري رایانه هاي سخت سیستم 

 853 حسابداري گرایش حسابرسی

 گلستان

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 855 مدیریت بیمه گرایش مسئولیت 2گنبد کاووس  

  يتکنولوژ یمهندس
  اطالعات يفناور 

  وب صفحات یطراح شیگرا 
659  

  کاربردي- علمی آموزش مرکز  یدانشگاه جهاد  یدانشگاه جهاد
  يتکنولوژ یمهندس  لنگرود یدانشگاه جهاد 

  اطالعات يفناور 
  اطالعات يفناور شیگرا 

659  
  مهندسی تکنولوژي
  خانه کارگر 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

  جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  وژيمهندسی تکنول خانه کارگر واحد رشت 
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 سازمان بهزیستی کشور
  ستاد هماهنگی و نظارت

 کاربردي-علمی بر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 سازمان بهزیستی استان گیالن

  تربیت مربی
 860  مراکز پیش از دبستان

 857 مدیریت خدمات بندري
  سازمان بنادر و دریانوردي وزارت راه و ترابري

 ري اسالمی ایران جمهو
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  واتر  شرکت خدمات دریایی تاید 
  مهندسی تکنولوژي  انزلی-خاورمیانه 

 653  تجهیزات بندري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  854  علوم ثبتیحقوق قضایی گرایش
 652 معماري آستارا 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 1تالش  

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

 951 روابط عمومی

وزارت فرهنگ و ارشاد  954  گرافیک-گرافیک
 مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 گیالن 1حد فرهنگ و هنر وا 

 )رشت(
 857 مدیریت گردشگري

  751  گاو پرورش يتکنولوژ
  يبردار بهره و دیتول

  753  معطر و ییرودا اهانیگ از 
  پرورش و دیتول

  753  ینتیز اهانیگ و گل 
 کاربردي-علمی یعال آموزش موسسه  يکشاورز جهاد وزارت

  يکشاورز جهاد
  کاربردي- علمی آموزش مرکز

  )رشت (النیگ يکشاورز جهاد 
   يتکنولوژ یمهندس

   دیتول و ساخت
  یزراع يها نیماش شیگرا

752  

  گیالن

 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
 صنعت آب و برق

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 واحد آموزشی گیالن 

  مهندسی تکنولوژي 
 656 ل و توزیعهاي انتقا  شبکه- برق

   کاربردي- علمی آموزش مرکز  یدانشگاه جهاد  یدانشگاه جهاد
  لرستان یدانشگاه جهاد

  يتکنولوژ یمهندس
  اطالعات يفناور 

  اطالعات يفناور شیگرا 
659  

   ارشاد شیگرا حقوق
  854  يفریک امور در

   کاربردي- علمی آموزش مرکز  لرستان استان يدادگستر  هییقضا قوه
  854  یمدن امور در ارشاد شیگرا حقوق  لرستان استان يدادگستر

 853 حسابداري گرایش حسابرسی

 954  گرافیک-گرافیک

  لرستان

  شرکت تعاونی تولیدکنندگان وزارت تعاون
  صنعت، کشاورزي و دامپروري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
کنندگان  شرکت تعاونی تولید 

 بروجرد
 661  خودرومهندسی تکنولوژي مکانیک
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کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 652 معماري 1الیگودرز 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 1بروجرد  

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 853 حسابداري گرایش مالی 2بروجرد  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري  ورودد

 652 معماري

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-گاه جامع علمیدانش فناوري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي نورآباد 

   فناوري اطالعات 
 گرایش فناوري اطالعات

659 

وزارت فرهنگ و ارشاد  954  گرافیک-گرافیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

 856 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی  لرستان1فرهنگ و هنر واحد  

 652 معماري

 لرستان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  هاي کشور سازمان شهرداري وزارت کشور
  مهندسی تکنولوژي شهرداري بروجرد 

 فناوري اطالعات گرایش 
 اي در شهرداري خدمات رایانه

659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ارگرانجامعه اسالمی ک جامعه اسالمی کارگران
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان جامعه اسالمی کارگران مازندران 

  مهندسی تکنولوژي
 659 هاي کامپیوتري  شبکه

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات 

 العاتگرایش امنیت اط
659 

مهندسی تکنولوژي فناوري 
  اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش طراحی صفحات وب
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی بابل 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 اسالمی ایرانجمهوري 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  قائم شهر19خانه کارگر واحد  

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

سازمان میراث فرهنگی،  857 مدیریت گردشگري
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ریزي آموزشی دفتر برنامه صنایع دستی و گردشگري

 857 يمدیریت هتلدار گلدشت کالردشت 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري آمل
 آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل 

سوانح (مدیریت امداد در سوانح 
 851 ) سوانح غیرطبیعی-طبیعی

 853 داري گرایش مالیحساب
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 مهستان سبز شمال تنکابن 

 معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون 652 معماري
  کاربردي- علمی آموزش مرکز

 یصدف قارچ دیتول یتعاون شرکت 
  تنکابن

  پرورش و دیتول
  753  ینتیز اهانیگ و گل 

  مهندسی تکنولوژي 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  658 ابزار ساخت و تولید ماشین

  مهندسی تکنولوژي ت اندیشان نوآور بابلسراي کیفی 
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات 

 گرایش فناوري اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي
 656 یق ابزار دق- کنترل

 دفتر پژوهش، فناوري و آموزش
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 کارآموزان چالوس 
  مهندسی تکنولوژي 

 656  ساخت و تولید-کنترل
  مهندسی تکنولوژي
  شرکت صنایع فلزي  658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 هاي سنگین مازندران سازه
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  مهندسی تکنولوژي  هاي سنگین مازندران سازه 
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 656 مهندسی تکنولوژي الکترونیک

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

 مازندران

 وزارت صنایع و معادن

  کاربردي- علمیمرکز آموزش   ذوب آمل فذاشرکت فوالدین
 فذا 

  مهندسی تکنولوژي 
 656  ابزار دقیق-کنترل
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کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  مهندسی تکنولوژي
   کاربردي- علمیمرکز آموزش  660  صنایع شیمیایی

مهندسی تکنولوژي صنایع  بابل
وزارت علوم، تحقیقات و  660  روغن خوراکی-اییغذ

 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 بهشهر
  مدیریت تبلیغات
 856  گرایش تجاري

 953 طراحی و تکنولوژي دوخت

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  954 سازي گرایش تدوین فیلم
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

 857 مدیریت گردشگري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  953 طراحی پوشاك
 951 مدیریت امور فرهنگی  مازندران2فرهنگ و هنر واحد  

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  951 روابط عمومی
 954  گرافیک-گرافیک  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 951 روابط عمومی  بابل4نر واحد فرهنگ و ه

 852 تربیت مبلغ قرآن کریم

 954 طراحی چاپ  -گرافیک

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

  مدیریت تبلیغات 
 856 گرایش تجاري

 مازندران

 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
 صنعت آب و برق

  ديکاربر- علمیمرکز آموزش 
 واحد آموزشی مازندران 

  مهندسی تکنولوژي 
  هاي  شبکه- برق

  انتقال و توزیع
656 

 يتکنولوژ یمهندس
  656  کیالکترون

 يتکنولوژ یمهندس
 يافزار سخت يها ستمیس

  انهیرا
  کاربردي- علمی آموزش مرکز  659

  اراك یدانشگاه جهاد 
   يژتکنولو یمهندس
  656  قیدق ابزار -کنترل

  جهاد دانشگاهی  جهاد دانشگاهی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 ور جهاد دانشگاهی نیم

  مهندسی تکنولوژي
  فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت صنعتی حدید اراك
 حدید اراك 

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین
  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ساخت و تولید ماشین

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  گروه صنعتی صفا
  مهندسی تکنولوژي گروه صنعتی صفا

 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه
 وزارت صنایع و معادن

   کاربردي- علمی آموزش مرکز اراك يساز نیماش
 اراك يساز نیماش

  يتکنولوژ یمهندس
  660  ییایمیش عیصنا 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  اراك1فرهنگ و هنر واحد  

  حقوق قضایی 
 854 گرایش علوم ثبتی

 852 تربیت مبلغ قرآن کریم

  مرکزي

 فرهنگ و ارشاد وزارت
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

 954  گرافیک-گرافیک  خمین1فرهنگ و هنر واحد  

 ورسازمان بهزیستی کش
  ستاد هماهنگی و نظارت

 کاربردي-علمی بر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان هرمزگان 

  تربیت مربی
 860  مراکز پیش از دبستان

  سازمان بنادر و دریانوردي 857 مدیریت خدمات بندري
  جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  یی تایدواترشرکت خدمات دریا 

  مهندسی تکنولوژي  بندرعباس- خاورمیانه 
 وزارت راه و ترابري 653  تجهیزات بندري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سازمان هواپیمایی کشور
 657 مهندسی تکنولوژي هواپیما صنعت هوانوردي بندرعباس 

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

 857 مدیریت گردشگري کیش 

 857 مدیریت خدمات بندري

 هرمزگان

وزارت فرهنگ و ارشاد 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري اسالمی

 652 معماري )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد  
   يتکنولوژ یمهندس

 شیگرا اطالعات يفناور
  وب تحت یسینو برنامه

659  
   کاربردي- علمی آموزش مرکز  یدانشگاه جهاد  یدانشگاه جهاد  همدان

  يتکنولوژ یمهندس  همدان یدانشگاه جهاد
  اطالعات يفناور 

  کیالکترون تجارت شیگرا 
659  
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کد زیر گروه   نام رشته مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

  يتکنولوژ یمهندس
  اطالعات يفناور 

  وب صفحات یطراح شیگرا 
659  

   کاربردي- علمی آموزش مرکز  یدانشگاه جهاد  یدانشگاه جهاد
  يتکنولوژ یمهندس  همدان یدانشگاه جهاد

   اطالعات يفناور 
  اطالعات يفناور شیگرا

659  

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی
سازمان میراث فرهنگی،  954  گرافیک-گرافیک صنایع دستی اللجین همدان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت فرهنگی و ارتباطات صنایع دستی و گردشگري
 857 گريمدیریت گردش میراث هگمتانه 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 نهاوند 

  حقوق گرایش ارشاد
 854  در امور کیفري

 853 حسابداري گرایش مالی

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

  همدان

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

 مالیر 
 652 معماري

 بهزیستی کشورسازمان 
  ستاد هماهنگی و نظارت

 کاربردي-علمی بر مراکز آموزش 
 بهزیستی کشور

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان یزد 

  شناسی اجتماعی آسیب
 951  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 کاربردي-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت صنایع و معادن
 صنایع ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 مجتمع کاشی میبد 

  مهندسی تکنولوژي 
 655 کاشی و چینی-سرامیک

  مهندسی تکنولوژي
 655  استخراج معادن زیرزمینی

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 بافق 

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
وزارت علوم، تحقیقات و 

 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
 بدیم 

  يتکنولوژ یمهندس
  655  ینیچ و یکاش-کیسرام 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 857 مدیریت گردشگري جواد االئمه یزد 

نشانی و خدمات ایمنی  تشآ
  گرایش مدیریت عملیات
  در حریق و حوادث

  کاربردي-دانشگاه جامع علمی  وزارت کشور 851
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  استانداري یزد

نشانی و خدمات ایمنی  سازمان آتش 
 651 بازیافت یزد

 652 معماري

 یزد

  موسسه آموزشی پژوهشی  وزارت مسکن و شهرسازي
 ساختمان و شهرسازي

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان ساختمان و شهرسازي یزد 
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   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دورهت): 4(جدول شماره 
  

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  ١٠ 
گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی ل به فردي اطالق میشاغ: 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 
  آذربایجان 

- - - ١١  
گردد که از مدیران، بازرسان و یـا کارکنـان       ردي اطالق می  شاغل به ف    :تعریف شاغل 

  .هاي تعاونی باشدشرکت
هاي طرف قرارداد با مرکز  توانند از خوابگاه دانشجویان غیربومی می  : شرایط اختصاصی 

  .استفاده نمایند

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
  اداره کل تعاون استان 

 آذربایجان شرقی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می :شرایط اختصاصی ٩٩ + - -
 استاد شهریار تیکمه داش

+ - + ١٢  

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

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

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

  .شوند شاغلین محسوب می
خدمات  ارایه -2  .باشد سـال می60 شـدگان داکثر سن پذیرفتهح -1:شرایط اختصاصی

   .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   غله8بازرگانی منطقه 

- - - ١٣ 

هـاي خـصوصی،   گردد که در یکـی از بخـش   میشاغل به فردي اطالق   : تعریف شاغل 
 . باشد و داراي کارت بازرگانی و پروانه کسب باشدکار  بهدولتی و 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 .تظرفیت پذیرش اس  % 40حداقل

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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

-  -  +  ١٤ 
 و مراکز دولتی    بهزیستی گردد که در ادارات   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

و داراي مستندات و سـوابق  کار  بهولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول      یا غیرد 
  .باشدفعالیت 

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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   شرقیآذربایجان بهزیستی استان

+ - + ١٥ 

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

هاي مـشابه سـایر شـعب        در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می
چـه  چنان -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی          وابسته به 

 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی     پذیرفته
بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش          افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     

 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و     مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی        
خدمات سلف سـرویس بـدون یارانـه         ارایه -3. واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    

 .باشد می

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی تبریز

+  +  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب       نصاب نرسیدن، آن دوره با دوره       در صورت به حد   . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  غـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        اد به مرکز وابسته  
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی     پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش          افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
نتخـاب   نـسبت بـه ا  گـاه  آن گذرانـده و     مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی        

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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   ملکانجهاد دانشگاهی

+ - + ١٦ 

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

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی -1 :شرایط اختصاصی 

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

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

یه خدمات سلف سرویس    ارا -4. شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند      %  70
 .باشد بدون یارانه می

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد تبریز

 21 الـی   14هـا بـراي سـهمیه شـاغل         ساعت تـشکیل کـالس     -1  :شرایط اختصاصی  ٩٩ + - +
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2 .باشد می

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنعتی تبریزسازمان مدیریت 

+ - - ١٧ 

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

کار  بهمشغول ) هاي طرف قرارداد با شهرداريکارکنان کلیه شرکت(رسمی یا قراردادي 
  .نیم سال سابقه کار باشد و  اي یکباشد و حداقل دار
 بـه   -2. باشد   نفر می  15 نام حداقل ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

% 10و % 20، %30 تحـصیلی بـه ترتیـب     پودمـان نفرات اول تا سوم هر رشته در هـر        
  . تخفیف شهریه داده خواهد شد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري تبریز

آذربایجان 
  شرقی
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   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره): 4(اره ادامه جدول شم
  

 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

+ - + ١٨ 

 که در یکی از واحدهاي گروه صـنایع  گرددشاغل به فردي اطالق می   :  شاغل تعریف
کار داشته و با معرفی کتبـی از اداره کـارگزینی گـروه        غذایی شیرین عسل اشتغال به    

  .گیرد مورد تأیید و معرفی قرار 
ارایه خدمات  -2 .شودبه اسکان دانشجویان غیربومی کمک می -1 :شرایط اختصاصی
  .باشد ون یارانه میسلف سرویس بد

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 شیرین عسل

-  -  +  ١٩  
در واحـدهاي صـنعتی مـرتبط        گـردد کـه   اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 

کار باشد و یا از طرف واحدهاي صنعتی مرتبط با رشـته انتخـابی بورسـیه         مشغول به 
  .شود

  .باشد س بدون یارانه میارایه خدمات سلف سروی: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع کوچک آذربایجان شرقی

گردد که در یک واحد تولیـدي مـرتبط بـا     شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل  ٢٠ - - -
 .باشدکار  بهرشته انتخابی مشغول 

کاربردي - مرکز آموزش علمی
صنایع و معادن آذربایجان شرقی 

 )تبریز(

-  -  -  ٢١  

 که از کارکنـان رسـمی و قـراردادي         گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فنـاوري      شرکت

سال  هاي وابسته و شاغلین بخش خصوصی مخابرات که حداقل یک اطالعات و شرکت
  .ات آن را ارایه نمایندنام مستند حق بیمه پرداخت نموده و در موقع ثبت

آمادگی جسمانی براي حضور در کلیـه  بایست    شدگان می   پذیرفته: شرایط اختصاصی 
  .دنهاي تئوري، عملی و کارگاهی را داشته باش کالس

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مخابرات آذربایجان شرقی

- + + ٢٢ 

ي یا رسمی در   گردد که به صورت قرارداد    شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي ذیربط به هـاي اقتصـادي و سازمان   ها، کارخانجات، مراکز خدماتی، بنگاه    شرکت

  .کار باشد وقت در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به وقت یا پاره صورت نیمه
استفاده از آسانسور براي دانشجویانی کـه مـشکل جـسمی و             -1 :شرایط اختصاصی 

هاي اول تا سوم در هر پودمان   دانشجویان رتبه-2 .باشدیپذیر محرکتی دارند امکان  
 ارایه خدمات -3 .تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد  % 5و  % 10،  %15  از به ترتیب 

   .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مراغه

+ - + ١٥ 
هاي دولتی یا ستگاهگردد که در یکی از دشاغل بـه فـردي اطـالق می: تعریف شاغل

  .باشدکار  بهها و نهادهاي وابسته مشغول ها و سازمانشرکت
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 مرند

-  -  -  ٢٣ 

گردد که از کارکنان رسمی نیروي انتظامی       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .باشد
 پذیرش مختص داوطلبان -2 .حداقل درجه ستوان سومی باشد -1: ط اختصاصیشرای

 تطبیق رشته انتخابی بـا رسـته   -3. باشد  میزنجاناستان آذربایجان شرقی، اردبیل و   
هـاي   رشته مدیریت امور امـداد رسـته       -: خدمتی داوطلب به شرح زیر الزامی است      

اي به امورات محوله ها نباید لطمه حضور در کالس-4 .انتظامی، راهور و عملیات ویژه
 خوابگاه، سلف سرویس در حد مقـدورات    -5. و مأموریت اداري کارکنان وارد سازد     

 سـال سـابقه   24هـا نبایـد از       داوطلبان در زمان شروع کالس     -6. باشدسازمانی می 
  . خدمت بیشتر داشته باشند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نیروي انتظامی تبریز

آذربایجان 
 شرقی

- - - ١٤ 
 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول 
 .باشدفعالیت 

کاربردي - مرکز آموزش علمی
  آذربایجان غربی استان بهزیستی

+  -  +  - 

 نفـر بـراي هـر     15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مشابه سایر  در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره. باشد رشته می  کد

چنانچـه   -2.گردد مرکز ادغام و یا در صورت عدم امکان حذف می شعب وابسته به
خی از واحدهاي زم را جهت اخذ و گذراندن بر    ال  یشدگان هر رشته بنیه علم      پذیرفته

بایست به تـشخیص مرکـز آمـوزش      افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل  
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی 

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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   ارومیهاد دانشگاهیجه

-  - + - 

المقدور در نوبت عصر و ایام  ها، حتی براي شاغلین کالس-1: شرایط اختصاصی
الحسنه اساتید و دانشجویان  دانشگاه داراي صندوق قرض-2. شودتعطیل برگزار می

 ریال 000/000/2باشد که در صورت تمایل دانشجو به شرکت در صندوق مبلغمی
 خوابگاه مخصوص دانشجویان -3. گرددبه دانشجو پرداخت میکشی پس از قرعه

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4 .باشد خواهر می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تکاب(دهخدا 

هاي  ها و سازمان  ارگان که در نهادها،   گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ١٥  -  -  -
 .کار باشد  یا رسمی آزمایشی مشغول بهصورت رسمی دولتی به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 دستی آذربایجان غربیصنایع 

نـصاب در   هاي ویژه شاغلین در صـورت رسـیدن بـه حـد       کالس: شرایط اختصاصی  ٩٩  - +  +
  . وقت اداري تشکیل خواهد شد غیر

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  میاندوآب

-  -  -  ٢٣ 
 نیـروي انتظـامی،    در حال خـدمت ه کارکنان رسمی و پیمانی   شاغل ب : تعریف شاغل 

مند و داراي شـرایط تحـصیل         کارکنان سایر نیروهاي مسلح و کارکنان ادارات عالقه       
  .گردداطالق می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نیروي انتظامی ارومیه

آذربایجان 
 غربی

+ - + ٩٩ 
حـداقل   -2. هاي شاغلین بعدازظهر تشکیل خواهد شـد    کالس-1 :شرایط اختصاصی 

ارایه خدمات سلف    -3 .باشد نفر می  12ها  نام شدگان براي تشکیل کالس    عداد ثبت ت
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اردبیلاداره کل تعاون استان

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

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

  . گیردتعلق می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1آباد پارس

 
 اردبیل



 31

   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمی و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دورهتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال): 4(ادامه جدول شماره 
  

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  ٢٤ 

وقت در یکی  قراردادي تمامصورت  که به گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  .کار باشد هاي دولتی و یا خصوصی مشغول به از ادارات، نهادها و ارگان

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل   ها ثبت   شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
هـاي مـشابه سـایر شـعب      در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد   و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی         مرکز ادغـام  به  وابسته  
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي      شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش            افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
اب  نـسبت بـه انتخـ    گـاه   آن گذرانـده و      مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی        

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اردبیلجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩ + - -
 جهاد کشاورزي اردبیل

-  -  +  ١٦ 

کی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، گردد که در یاطالق 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 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

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

   .مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش تشخیص 
 در توانند  میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3

ارایه  -4 .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70 تا سقف پودمانهر 
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اردبیلخانه کارگر واحد

+  +  -  ١٦ 

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

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس   براي شاغلین حتی   -1 :شرایط اختصاصی 

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

  .مجـــري برخـــی از دروس را بــه صـــورت جبرانـــی بگذراننـــد مرکــز آمـــوزش  
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی      شدگان مطابق آیین     پذیرفته -3

  .فیف شهریه برخوردار شوندشهریه ثابت از تخ%  70 تا سقف پودمانهر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آباد پارسخانه کارگر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  +
  ذوب آهن اردبیل

هاي   و سازمانهاي اجرایی گردد که در دستگاهشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ٢٥  -  -  -
  .باشدکار  بهوابسته مشغول 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري

  اردبیل
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩ + - -

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

-  -  +  ٩٩ 
هاي فنی  براي نفرات واجد شرایط در رشتهکار بهط اشتغال شرای  -1: شرایط اختصاصی 

خدمات سلف  ارایه -2 .ها و کارخانه مرتبط با این مرکز وجود دارد و صنعتی در کارگاه
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
پژوهان ایران سوله شرکت دانش

 اردبیل

- - + ٩٩ 
صـبح و  (درسی به فراخور و امکانـات در طـول روز   هاي   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

خدمات سلف سرویس بدون یارانه  ارایه -2 .شود و در طول هفته برگزار می) بعدازظهر
 .باشد می

  کاربردي- موزش علمیآمرکز 
 صنایع دستی اردبیل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  +  +
   اردبیل1 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  . باشد  خوابگاه مختص خواهران می:شرایط اختصاصی -  -  -  -
  گرمی

  اردبیل

-  -  -  ١٠ 
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  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

  مجتمع آموزشی و پژوهشی
   اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  +  -
  آران و بیدگل

-  -  -  ١٤ 
 و مراکز دولتـی   بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

و داراي مستندات و سـوابق  کار    بهن بهزیستی مشغول    یا غیردولتی تحت نظارت سازما    
  .باشدفعالیت 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهانبهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - -  -  -  +
  تیران و کرون

ارایه خدمات سلف  -2 .پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دارد -1: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
   .باشد  میسرویس بدون یارانه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جامعه اسالمی کارگران اصفهان

-  -  +  ٢٦ 

کار داشته و   که در حال حاضر اشتغال بهگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  . سال سابقه بیمه باشد2داراي حداقل 

ته رش نفر براي هر کد  15نام حداقل   ها ثبت   شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هـاي مـشابه سـایر شـعب      در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی             وابسته به 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي      شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش            افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 نـسبت بـه انتخـاب     گـاه   آن گذرانـده و       مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی        

ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون یارانـه           -3 .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
   .باشد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهانجهاد دانشگاهی

  اصفهان



 32

   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمی شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دورهتعریف 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

+  -  +  ١٦ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      اطالق مـی  فردي شاغل به: تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مـشغول بـه          

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

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

  . مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش تشخیص 
توانند در   میخانه کارگر نامه تخفیف شهریه دانشجویی شدگان مطابق آیین  ذیرفتهپ -3

ارایه  -4 .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70 تا سقف پودمانهر 
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   کاشان17خانه کارگر واحد 

-  -  -  ١٦ 

هاي تولیـدي،  گـردد کـه در یکـی از واحـد    اطالق مـی  فردي شاغل به: تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مـشغول بـه          

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

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

  . مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش تشخیص 
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین  ذیرفتهپ -3

  .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70 تا سقف مانپودهر 
 واقع 2ها در ساختمان شماره  هاي رشته صنعت و دروس کارگاهی کلیه رشته  کالس-4

  .شود در بهاران برگزار می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهان23 خانه کارگر واحد

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

-  -  -  ١٧ 
هـاي اسـتان   گردد که در یکی از شـهرداري     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 اي استان اصفهانهشهرداري

-  -  -  ٢٧  
هـاي هنـر و یـا      که در یکـی از شـاخه  گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

هاي دولتی و یا سایر مشاغل خصوصی مرتبط مشغول فعالیت   خدمات اجتماعی دستگاه  
  .باشد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع دستی نقش جهان اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .گردندهاي طرف قرارداد معرفی می جویان به خوابگاهدانش: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
 عتیق

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

+  -  +  ٢٨ 

هاي گردد که در بخش فرهنگ و هنر سازمانشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
 اتحادیه و یا مورد تأییدسابقه کار باید (دولتی یا غیردولتی داراي سابقه کار مفید باشد 

  ).اداره مربوط باشد
ظرفیت پذیرش % 50نام حداقلها ثبت شرط تشکیل کالس-1: شرایط اختصاصی

   .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2.باشددانشجو می

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی
   اصفهان1 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  +  -
 گلپایگان

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

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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 هرند

  اصفهان

  دانشکده حفاظت محیط زیست .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -

-  -  -  - 

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 کارگرهریه دانشجویی نامه تخفیف ش شدگان مطابق آیین   پذیرفته-2

  .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70 تا سقف پودمانهر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   ساوجبالغ خانه کارگر واحد 

-  -  +  ١٦ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      اطالق مـی  فردي شاغل به: تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      توزیعی و یا صنفی مـشغول بـه       صنعتی، بازرگانی، خدماتی،    

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

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

  . مجــري برخــی از دروس را بــه صــورت جبرانــی بگذراننــد     مرکــز آمــوزش  
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3

ارایـه   -4 .ریه برخـوردار شـوند   شهریه ثابت از تخفیف شه    %  70 تا سقف    پودمانهر  
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کرج خانه کارگر واحد 

-  -  +  ٢٩ 
 که در یکـی از واحـدهاي صـنعتی یـا          گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )کرج(شرکت صنعتی کوشا 

 البرز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی -  +  +  +
  1ایالم 

-  -  +  - 

هـاي خـودگردان   هبومی جهت استفاده از خوابگا   دانشجویان غیر  -1: شرایط اختصاصی 
عمـل خواهـد     در تأمین سرویس ایاب و ذهاب مساعدت الزم به        -2. شوندمعرفی می 

% 20، %25 به دانشجویان رتبه اول تا سوم هررشته و در هر پودمان به ترتیب -3 .آمد
 ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون یارانـه           -4. شود  تخفیف شهریه داده می   % 15و  

  .باشد می

  اربرديک- مرکز آموزش علمی
  2ایالم 

 ایالم
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 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

+  -  -  ١٤ 
 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول     
  .باشدفعالیت 

  .شودخوابگاه به صورت خودگردان اداره می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   ایالمبهزیستی استان

+  -  -  ٣٠ 

گردد که در یکـی از ادارات یـا موسـسات          شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
کـار   بههاي پیمانکاري مشغول هاي وابسته به وزارت نیرو و یا شرکت      دولتی و شرکت  

ز سـوي  ارایه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت بیمـه داوطلـب ا       . باشد
  .امی استشرکت پیمانکاري الز

  . باشدخوابگاه مختص خواهران می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1شهردره

+  -  -  ٩٩ 
از دانشجویان % 30امکانات خوابگاهی این مرکز محدود بوده و براي: شرایط اختصاصی

که از نظـر بعـد   ست ابینی شده است، براي تهیه خوابگاه اولویت با کسانی  مرکز پیش 
ارجحیت داشته باشند و در موعد مقرر درخواست خوابگاه     ) دوري و نزدیکی  (مسافت  

  .داده باشند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دهلران

 ایالم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .برگزار خواهد شد) صبح و عصر(ها در طول ایام هفته کالس: شرایط اختصاصی ٩٩  -  +  -
 برازجان

ارایـه   -2 .متقاضیان باید از سالمت جسمی برخـوردار باشـند         -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  +  +
   .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 بندرسازان گناوه

-  -  -  - 

شـنبه و جمعـه    ها بعد از ساعت اداري و روزهـاي پـنج        کالس -1: شرایط اختصاصی 
 به دانشجویان رتبه -3. باشد داراي خوابگاه خودگران میز مرک -2. تشکیل خواهد شد

  .شـود  تخفیف شـهریه داده مـی  % 5و % 10، %15  ازاول تا سوم هر پودمان به ترتیب    
 امکانات رفاهی از قبیل سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب براسـاس امکانـات               -4

  .مرکز و دریافت بخشی از هزینه آن تأمین خواهد گردید

  کاربردي-  علمیمرکز آموزش
  دشتی

 بوشهر
  

-  -  -  ٩٩ 

 برگـزار  هفتـه هـاي   ها متناسب با ظرفیت مرکز در روز      کالس -1: شرایط اختصاصی 
 دانشجویان ممتاز در صورت کسب شرایط الزم، در مدت تحصیل جذب -2. گردد می

در صـورت بـه     تحـصیلی پودمـان  در هـر  -3. گردنـد  می هاي تابعه مرکز و شرکت
 از دریافت وجه از  ، استفاده از سرویس ایاب و ذهاب پسحدنصاب رسیدن متقاضیان

 تحصیلی متقاضیان اقامت در شهر پودمان در هر-4. پذیر خواهد بوددانشجویان امکان
  . دگردن  مسکن به شوراي اسالمی شهر معرفی میندماوند، جهت اجاره نمود

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آسانسورسازي دماوند

-  -  +  ٩٩ 
براي دانشجویانی که در پایان هر سه پودمان متوالی رتبه اول            -1 :یط اختصاصی شرا

  .تخفیف شهریه برخوردار خواهنـد شـد  % 50تا % 20تا سوم علمی را کسب نمایند از  
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  وزارت آموزشی و پژوهشی
 )انتهر( صنایع و معادن 

-  -  +  ٣١ 

هایی بـا زمینـه کـاري         گردد که در شرکت   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .باشدکار  بهمرتبط با رشته پذیرفته شده مشغول 

المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیل  ها حتی  براي شاغلین کالس-1: شرایط اختصاصی
بـه نفـرات اول تـا سـوم          -3. باشد خوابگاه مختص خواهران می    -2. گردد  برگزار می 

در شـهریه ثابـت تخفیـف داده    % 10و  % 20،  %30هررشته در هر پودمان به ترتیب       
ارایـه   -3 .باشـد  هاي پـروژه و کـارآموزي نمـی         شود که این تخفیف شامل پودمان       می

  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  انجمن سازندگان قطعات خودرو

شاغل به فردي اطالق می گردد کـه در یکـی از واحـدهاي صـنعتی،               : تعریف شاغل  ٣٢  -  -  -
  .کار باشد تولیدي، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنوف مشغول به

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت

  پس از فروش خودرو

-  -  -  ١٤ 
 و مراکز دولتی  بهزیستی اداراتگردد که درشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول     
  .باشدفعالیت 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان تهران

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
 الکتریک ارسپ

-  -  -  ٣٣ 
 سال سـابقه خـدمت در   2گردد که حداقل شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
هاي دولتی یا موسسات خصوصی منطبق با رشته انتخابی خـود داشـته          یکی از شرکت  

  .باشد
کاربردي - مرکز آموزش علمی

  پژوهش و مهندسی جوش ایران

-  -  +  ١٩ 
گردد که مـستقیماً در بخـش صـنعت و یـا      ق میشاغل به فردي اطال : تعریف شاغل 

  .باشدکار  بهکننده خدمات به صنعت مشغول  ها و واحدهاي خدماتی ارایه سازمان
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )تهران(تحقیقات صنعتی ایران 

-  -  -  - 

 نفـر بـراي هـر     15نـام حـداقل    هـا ثبـت   یل کالسشرط تشک -1: شرایط اختصاصی 
هاي مشابه سایر  در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره    . باشد  رشته می   کد

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغام و یا در صورت عدم امکان حذف می   شعب وابسته به  
هاي  الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـد  شدگان هر رشته بنیه علمی   پذیرفته

بایست به تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی       

  . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- کز آموزش علمیامر
   4و  3، 2 جهاد دانشگاهی تهران 

هاي صنعتی کلیه  ایاب و ذهاب فقط براي مراجعه به شهرك وسیله :شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
  .باشد  موجود میدروس تخصصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 چرم تهران

 تهران
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 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  ١٦ 

 کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
و خانـه کـارگر   کـار و عـض   صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه      

  .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
هـا در نوبـت عـصر و ایـام      المقدور کـالس   براي شاغلین حتی -1: شرایط اختصاصی 
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت        چنانچه پذیرفته  -2. شود  تعطیل برگزار می  

بایست با   باشند، این قبیل افراد میگذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته
   .مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آموزش تشخیص  

توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3
  . شــهریه ثابــت از تخفیـف شــهریه برخــوردار شــوند %  70 تــا سـقف  پودمــانهـر  

افزار کامپیوتر و فناوري اطالعـات و   هاي نرم جز رشته به(وه صنعت هاي گر  کالس -4
  .گردد  برگزار می2در محل ساختمان شماره ) ارتباطات

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهرانخانه کارگر واحد 

-  -  +  ١٦ 

گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      ، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه     صنعتی، بازرگانی 

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
هـا در نوبـت عـصر و ایـام      المقدور کـالس   براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی 
جهت شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را        چنانچه پذیرفته  -2. شود  تعطیل برگزار می  

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

توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3
ارایـه   -4 . تخفیف شهریه برخوردار شـوند شهریه ثابت از  %  70تا سقف   پودمان  هر  

  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  قدس  خانه کارگر واحد شهر

-  -  +  - 

 نفـر  15 حدنصاب تشکیل کالس بـراي هرکدرشـته حـداقل         -1: شرایط اختصاصی 
ه آموزشـکده  هاي مشاب به حدنصاب نرسیدن آن دوره با دوره      باشد که درصورت    می

صورت خودگردان با    خوابگاه به  -2. گردد   حذف می   ادغام و یا درصورت عدم امکان     
 ارایه خـدمات سـلف سـرویس بـدون یارانـه            -3 .شود  همیاري دانشجویان اداره می   

  .باشد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   راه و ترابري

ترجیحـاً  (هاي صـنعتی   رکتگردد که در ش  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ٣٤  -  -  -
  .کند فعالیت می) ساز خودرو هاي خودروساز و یا قطعه شرکت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران( ساپکو 

گردد که کارمند رسمی یا پیمانی شهرداري شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ١٧  -  -  -
  .هاي وابسته به آن باشد ها و شرکت ها، سازمان یا ارگان

  کاربردي-  آموزش علمیمرکز
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

  شهرداري تهران

-  -  +  ٣٥ 
هـاي   گردد که در ادارات، نهادهـا و بخـش   شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 

تحت پوشش بنیاد مسکن انقالب اسالمی در حرفه منطبق با رشته انتخـابی مـشغول           
  .باشدکار  به

  .باشد ت سلف سرویس بدون یارانه میارایه خدما: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سوانح طبیعی

-  -  +  ٩٩ 

 بـه   در هـر پودمـان    به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر دوره  -1  :شرایط اختصاصی 
ـ  -2. تخفیف شهریه داده خواهد شـد   % 25و  % 35،  %50ترتیب   کـارگیري   ه امکـان ب

هـاي معظـم     به خانواده-3. وشش وجود داردالتحصیالن ممتاز در مراکز تحت پ      فارغ
هاي محترمی که یک عضو معلول ذهنی دارند، برگزیدگان        شهدا و ایثارگران، خانواده   

جشنواره ملی، دارندگان مقام وزرشی و پژوهشی و کارکنـان وزارت تعـاون و ادارات             
دمات  ارایه خ-4. گیرد تخفیف شهریه در هر دوره و هر پودمان تعلق می% 20وابسته 

  .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی 

  )تهران(

شدگان  پذیرفته-2.  پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دارد  -1: شرایط اختصاصی  -  -  -  -
  .بایست از سالمت کامل جسمانی برخوردار باشند می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  پردازي ایران دادهشرکت 

+  -  +  ٣٦ 
سـازي   هاي گروه خودرو گرددکه در شرکت شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 

  .کار باشد سایپا در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت سایپا

ي و نماینـدگان حقیقـی و   د کارکنان رسمی، پیمـانی، قـراردا     شاغل به  :تعریف شاغل   ٦٦  -  -  -
  .گردد حقوقی صنعت بیمه کشور اطالق می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران-شرکت سهامی بیمه ایران 

-  -  +  - 

% 5و % 10،%15 به نفرات اول تا سوم به ترتیب پودمان در هر -1: شرایط اختصاصی
 کامل جسم و بایست از سالمتمیشدگان    پذیرفته-2 . داده خواهد شدتخفیف شهریه

شدگان هررشته بنیه علمـی الزم را جهـت     چنانچه پذیرفته-3. روان برخوردار باشند 
اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشـته باشـند، ایـن قبیـل افـراد              

ه و زبان انگلیـسی را  بایست به تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس پای  می
ـ گاه نسبت به انتخاب واحدهاي درسی اقدام نمای    به صورت جبرانی گذرانده و آن        .دن

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت صنعتی آما

-  -  +  ٣٧ 
و گردد کـه در یکـی از واحـدهاي صـنفی             شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

هاي دولتی و کارخانجات در حرفه منطبق با رشته انتخابی به صورت رسـمی،          دستگاه
  .کار باشد قراردادي و پیمانی مشغول به

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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )تهران(شرکت صنعتی کوشا 

ارایـه خـدمات سـلف       -2 .باشـد   ختص خواهران می  خوابگاه م  -1: شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  -
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري رودهن

+  -  +  ٣٨ 
قراردادي کـشوري و   شاغل به تمامی کارمندان اعم از رسمی، پیمانی،: تعریف شاغل 

  .گرددلشکري اطالق می
  .باشد نه میارایه خدمات سلف سرویس بدون یارا: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري ورامین

-  -  -  ٣٩ 
گـردد کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی و              به فردي اطالق می   شاغل  : تعریف شاغل 

قراردادي نیروهاي مسلح اعم از وزارت دفاع، ارتش، سپاه، نیروي انتظـامی همچنـین       
  .باشد دولتی ایثارگران، اعضاي فعال و عادي بسیج ادارات و نهادهاي 

  .گردد ها در صورت به حدنصاب رسیدن تشکیل می کالس: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شهید مطهري

  تهران
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 مکانات رفاهیا
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 ٩٩  +  - -
 )عج( صنایع غالت قائم

+  -  +  ١٩ 
گـردد کـه در صـنایع مـرتبط دولتـی یـا          به فردي اطالق مـی    شاغل  : تعریف شاغل 

  .غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به کار باشد
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران( صنایع الستیک 

-  -  +  - 
هررشته تحصیلی در هر سـال ورودي تـا   ز ممتابه دانشجویان  -1 :شرایط اختصاصی 

ارایـه   -2 .گیـرد  تعلق میو به نفرات دوم و سوم تقدیرنامه      تخفیف شهریه   % 20 سقف
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 3صنعت جهانگردي تهران 

-  -  +  ١٨ 
صنعتی و یا مشاغلی هاي  گردد که در بخش شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 

  .کار باشد که مرتبط با رشته انتخابی خود باشد مشغول به
ارایه خـدمات    -2.باشد   غیربومی می   خوابگاه مختص خواهران   -1  :شرایط اختصاصی 

  .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت غذاي تهران

-  -  +  ٤٠ 

گردد که در اسـتخدام سـازمان هواپیمـایی      میشاغل به فردي اطالق     : تعریف شاغل 
، ) نیـروي انتظـامی  - سـپاه -ارتش( 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 هـوایی را     دانشجویان می  -1: شرایط اختصاصی 
و دوم و % 20 پودمـان به دانـشجویان شـاگرد اول در هـر      -2  .ه سالمت طی نمایند   ب

ارایه خدمات سلف سرویس بـدون یارانـه         -3 .شود  تخفیف شهریه داده می   % 10 سوم
   .باشد می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت هوانوردي تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد یارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه م: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  عالمه طبرسی

هـاي   شاغل به کلیه افرادي کـه در حـوزه فرهنـگ و هنـر در بخـش         : تعریف شاغل  ٢٨  -  -  -
  .کار باشند مشغول بهخصوصی یا دولتی 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران4 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد میپذیرش مختص داوطلبان بومی : شرایط اختصاصی -  -  -  -
   تهران6فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی -  +  -  -
   تهران10فرهنگ و هنر واحد 

-  -  -  ٩٩ 
 و شـنبه  صر و یا فقط پنج برنامه درسی در سه نوبت صبح یا ع     -1: شرایط اختصاصی 

بـه   شدگان از پرداخـت شـهریه        پذیرفته -2. گردد  جداگانه ارایه می  صورت    جمعه به 
  . شوند مند می صورت اقساط بهره

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دارد: شرایط اختصاصی -  -  -  -
   تهران12 فرهنگ و هنر واحد

ارایه    -2 .گردد ا در نوبت عصر برگزار میه براي شاغلین کالس -1 :شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران13 فرهنگ و هنر واحد

-  -  -  ٩٩ 
ردادي در  پیمانی و قرا،کالس شیفت عصر جهت شاغلین رسمی-1: شرایط اختصاصی

 پرداخـت شـهریه بـه    -2 . گـردد بخش دولتی و موسسات وابسته به دولت برگزار می   
  .پذیر است صورت اقساط از پودمان دوم به بعد امکان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران14 فرهنگ و هنر واحد 

  . د شـد  بعدازظهر برگزار خواه  طور جداگانه صبح و    ها به   کالس-1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
  .گردد ازظهرها برگزار می هاي شاغلین بعد کالس-2

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

-  +  -  ٩٩ 
ها براي متقاضیانی کـه از سـهمیه شـاغلین            بندي کالس    زمان -1: شرایط اختصاصی 

ضاي  در صورت تقا-2. گردد ها تنظیم می کنند متناسب با ساعات کاري آن استفاده می
  .گردد دانشجویان در روز جمعه نیز کالس برگزار می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران18فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  ٩٩ 
ها ویژه دانشجویان سهمیه شاغل خارج از  زمان برگزاري کالس-1: شرایط اختصاصی

ارایـه خـدمات سـلف     -2 .باشد  می15ساعات اداري و در نوبت عصر بعد از ساعت     
  .باشد یس بدون یارانه میسرو

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران20 فرهنگ و هنر واحد

-  -  -  ٩٩ 
هاي شاغلین  کالس -2. باشد  پذیرش مختص داوطلبان بومی می-1: شرایط اختصاصی

هاي سهمیه آزاد در صورت به حدنصاب رسـیدن در نوبـت        در نوبت عصر و کالس    
  .باشند الن مرکز در اولویت پذیرش میالتحصی  فارغ-3. گردد صبح برگزار می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران21 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  تهران24 فرهنگ و هنر واحد

شنبه و جمعـه و بعـدازظهرها         پنجهاي شاغلین در روزهاي       کالس: شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
  .گردد تشکیل می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران25فرهنگ و هنر واحد 

ها براي شاغلین بعدازظهرها و روزهـاي         المقدور اغلب کالس    حتی: شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
  .گردد تعطیل تشکیل می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران26فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  تهران31 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی -  +  -  -
   تهران32فرهنگ و هنر واحد 

 تهران
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 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 ایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه میار: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  تهران34 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
   تهران35فرهنگ و هنر واحد 

-  -  -  ٩٩ 

هاي اول تا سوم در هر پودمان بـه ترتیـب            رتبه  به دانشجویان  -1: شرایط اختصاصی 
ها براي سـهمیه شـاغل در     کالس-2. شود تخفیف شهریه داده می % 10و  % 15،  20%

نـام    امکان تقسیط شهریه در زمان ثبت-3. شود شنبه برگزار می نوبت عصر و روز پنج   
هنگی و ورزشی هاي شاهد و ایثارگر و آزادگان و دانشجویان فعال علمی، فر براي خانواده

  .وجود دارد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران37فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد پذیر می صورت چک امکان  به دریافت شهریه: شرایط اختصاصی -  -  -  -
   تهران43 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .د داردامکان پرداخت شهریه به صورت اقساط وجو: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
   تهران44 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  تهران46 فرهنگ و هنر واحد

هـاي    کـالس -2.  پذیرش به داوطلبـان بـومی اختـصاص دارد    -1: شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
  .گردد شنبه و جمعه برگزار می  به بعد و یا روزهاي پنج14غلین ساعت شا

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران47فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی -  +  -  -
  تهران49فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دارد: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
  تهران54فرهنگ و هنر واحد 

-  -  -  ٢٥ 

هاي اجرایی اعم از دولتی   که در دستگاهگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی به صورت رسمی، پیمـانی یـا قـراردادي     

  .کار باشد بهمشغول 
 بـراي شـاغلین     -2. پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دارد      -1: شرایط اختصاصی 

 برنامه درسی در دو نوبت صبح و -3. گردد ها بعد از ساعات اداري تشکیل می       کالس
  .شود بعدازظهر به صورت جداگانه ارایه می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران55فرهنگ و هنر واحد 

و % 40، %50به دانشجویان اول تا سوم در هر پودمان بـه ترتیـب      : شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
  .تخفیف شهریه داده خواهد شد% 30

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران56 فرهنگ و هنر واحد

-  -  +  ١٧ 
شهرداري تهران و سازمان فرهنگی هنري شهرداري   شاغل به کارکنان    : تعریف شاغل 

هـا یـا     شاغل در سـازمان    اي و نیز افراد     مانی، قراردادي، پروژه  تهران اعم از رسمی، پی    
  .گردد که با مجموعه شهرداري یا سازمان قرارداد دارند، اطالق میهایی  شرکت

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

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 فرهنگی هنري شهرداري تهران

-  -  +  ٤٠ 

گردد که در صنعت حمل و نقل هوایی کشور  شاغل به فردي اطالق می: غلتعریف شا
هاي خصوصی مرتبط با رشته مورد نظر  و یا در هر یک از شرکت )  نظامی   غیر - نظامی  (

  . باشند، مشغول به کار باشد که داراي مجوز از مراجع ذیربط می
  ایـشات پزشـکی   هاي تخصصی هواپیمایی انجام آزم       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  تخصصی را   دروس

ارایه  -5  .باشد  وسیله ایاب و ذهاب ضمن پرداخت هزینه توسط دانشجویان مهیا می-4
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فنون و خدمات هوایی تهران

-  -  -  ٤١ 

صرفاً از کارکنان واحدهاي قـضایی  گردد که شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
به تـشخیص  (هاي وابسته    دادسرا و محاکم دادگستري و ستادي قوه قضاییه و سازمان         

 رسـمی، پیمـانی و قـراردادي     صـورت   و بـه  ) معاونت آموزش و تحقیقات قوه قـضاییه      
  . باشدن عام و خاصکار و یا از ضابطی  و شرکتی مشغول به)قرارداد کار معین(

کارکنان قراردادي تکمیل فرم تعهدنامه مبنی بر ادامـه          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-  علمیمرکز آموزش
  تهران قوه قضاییه

+  -  +  ٤٢ 
،  ، سازمان ثبت گردد که در دفاتر اسناد رسمی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

  .کار باشد و مورد تایید مرکز آموزش قرار گیرد  قضاییه و دوایر تابعه مشغول به قوه
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 کانون سردفتران و دفتریاران

-  -  -  ٤٣ 

 از کارکنان رسمی و قـراردادي یـا     گردد که شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
سایر افراد مرتبط که با وزارت دفاع و نیروهاي مـسلح اعـم از ارتـش، سـپاه، نیـروي       

أیید مراجع ذیصالح و نهایتاً معاونت وقت داشته و مورد ت تمام  همکاري موثر و  انتظامی
  .باشد صنعتی مالک اشتر دانشگاه آموزش 

 داوطلبـان هـر اسـتان، از اولویـت پـذیرش در مرکـز مربـوط         -1: شرایط اختصاصی  
اساس مدارك محل خـدمت و داوطلبـان آزاد    داوطلبان شاغل بر(باشند    برخوردار می 

 مصاحبهشدگان   از پذیرفته-2 ).وندش اساس مدارك مورد تأیید دانشگاه انتخاب می   بر
 داوطلبان شاغل جهت ادامه تحصیل باید موافقـت کتبـی سـازمان    -3 .آید   به عمل می  

هـاي مربـوط بـه حفاظـت         پـذیرش دانـشجو در دوره      -4. دنمتبوع خود را ارایه نمای    
  .اطالعات فقط از کارکنـان واحـدهاي حفاظـت و اطالعـات انجـام خواهـد پـذیرفت               

باشـد و در    نفر مـی 25هاي تحصیلی  ت براي تشکیل هر یک از رشته حداقل ظرفی  -5
  .صورت عدم حدنصاب، دوره مربوط اجرا نخواهد گردید

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 مالک اشتر تهران

 تهران
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 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  +  ٤٤ 
 کـه در وزارت ارتباطـات و فنـاوري    گـردد شاغل به فردي اطالق مـی    : تعریف شاغل 

  .کار باشد ت رسمی، پیمانی و قراردادي مشغول بههاي تابعه به صور اطالعات و شرکت
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مخابرات

بایـست از شـرایط جـسمی و ذهنـی سـالم         شدگان مـی    پذیرفته -1: شرایط اختصاصی  -  +  -  -
   .باشد س بدون یارانه میارایه خدمات سلف سروی -2 .برخوردار باشند

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
مطالعات و مشاوره سیاحتی 

 گردشگران بنیاد

  کاربردي-مرکز علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  آموزش و پژوهش صنایع ایران

  موسسه آموزش عالی آزاد   .باشد نه میارایه خدمات سلف سرویس بدون یارا: شرایط اختصاصی -  +  -  -
  عصر دین و دانش

-  -  -  ٩٩ 
شنبه و جمعه و بعدازظهرها       هاي شاغلین در روزهاي پنج       کالس -1: شرایط اختصاصی 

 شهریه دانشجویان از پودمان سوم به صورت اقساط قابل پرداخت -2. گردد برگزار می
 رسیدن متقاضیان از طـرف    ایاب و ذهاب در صورت به حدنصاب       وسیله -3. باشد  می

  .بینی خواهد شد مرکز هماهنگ و پیش

  موسسه آموزش عالی آزاد
  علوم و فنون دانشسار

  موسسه آموزش عالی آزاد   .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  مدیریت فناوري امیرکبیر

-  -  +  ٤٥ 
 که در واحدهاي امور عمرانی، فرهنگی و گرددیشاغل به فردي اطالق م: تعریف شاغل
سـسات خـدماتی و تعمیراتـی و    ها، مراکز پژوهشی و مو ها، نهادها، ارگان  هنري سازمان 

  . در بخش دولتی و یا خصوصی مشغول فعالیت باشدغیره
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  موسسه آموزش عالی آزاد 
  نهاوند

-  -  +  - 
 استفاده از    امکان -2. پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دارد      -1: شرایط اختصاصی 

ارایـه خـدمات سـلف      -3 .آسانسور براي دانشجویان که مشکل جسمی حرکتی دارنـد        
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  موسسه آموزش عالی آزاد 
  هادي

-  -  -  ٤٦ 
 که در واحدهاي مـالی ترجیحـاً وزارت   گردد شاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
ها در حرفـه منطبـق بـا رشـته        مجموعه آن   هاي تابعه و وابسته و یا زیر        نیرو یا شرکت  

  .                                                    انتخابی مشغول به فعالیت باشد
  موسسه تحقیقات و آموزش 

 )مرکز تهران(مدیریت 

 تهران

-  -  +  ١٤ 

 و مراکز دولتی    بهزیستی گردد که در ادارات   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
و داراي مستندات و سـوابق  کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول       

  .باشدفعالیت 
  .باشـد   خوابگاه مختص خـواهران و بـه صـورت خـودگران مـی          -1: شرایط اختصاصی 

  .باشد ی ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه م-2

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   بهزیستی استان

  چهار محال و بختیاري

ارایـه خـدمات سـلف     -2 .باشـد   خـواهران مـی   خوابگاه مختص  -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  -
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تعاونی پیام شهرکرد

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: صیشرایط اختصا 
هاي مـشابه سـایر شـعب        در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی          وابسته به 
ن برخـی از واحـدهاي    الزم را جهت اخذ و گذراند شدگان هر رشته بنیه علمی     پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش          افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و     مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی        

ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون یارانـه           -3  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
   .باشد می

  رديکارب- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی شهرکرد

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  +
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 جهاد کشاورزي چهارمحال و  
  بختیاري

شـدگان   نفـر از پذیرفتـه  20 نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   :شرایط اختصاصی  -  -  -  -
  .باشد می

  کاربردي- میمرکز آموزش عل
  1شهرکرد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  عالمه

  .شـود خوابگاه براي خواهران به صـورت خـودگردان اداره مـی           -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  +
   .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 

 کاربردي- ش علمیمرکز آموز
  فارسان

چهار 
محال و 
  بختیاري

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .بعدازظهر برگزار خواهد شدصبح و ها در طول هفته  کالس  :شرایط اختصاصی ٩٩  -  +  +
 بشرویه

-  -  -  ١٤  
 و مراکز دولتی    بهزیستی گردد که در ادارات   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

و داراي مستندات و سـوابق  کار  بهن بهزیستی مشغول   یا غیردولتی تحت نظارت سازما    
  .باشدفعالیت 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان خراسان جنوبی

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 سـایر شـعب    هاي مـشابه    در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی          وابسته به 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی     پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش          افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و     مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی        

صورت خودگران و      خوابگاه براي خواهران به    -3. واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4 .باشد تحت نظارت مرکز می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بیرجند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد مات سلف سرویس بدون یارانه میارایه خد: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  نهبندان

خراسان 
 جنوبی

-  -  +  ٩٩ 
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 
ارایـه خـدمات    -3 .برگزار خواهد شد آخر هفته والمقدور در شیفت عصر    شاغلین حتی 

   .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  انجمن مدیریت ایران 

  رضوي واحد خراسان
خراسان 
 رضوي
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 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 -  +  -  -
 ن رضويبازرگانی واحد خراسا

+  +  +  ١٨ 
گـردد کـه درحـال حاضـر در یکـی از         شاغل بـه فـردي اطـالق مـی        : تعریف شاغل 

  .هاي صنایع غذایی یا موسسات وابسته مشغول به کار باشد کارخانه
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بررسی و تحقیق و آموزش 

  صنایع قند ایران

-  +  +  ١٤ 

 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 
و داراي مستندات و سوابق  کار    بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول        

  .باشدفعالیت 
ها به حدنصاب رسیدن ظرفیت پـذیرش    شرایط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

ها هم در شیفت صبح و هم در شیفت عصر خواهد بود و      برگزاري کالس  -2 .باشد  می
. ها فقط در شیفت صبح یا عصر ندارد گونه تعهدي نسبت به برگزاري کالس مرکز هیچ

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان خراسان رضوي

 ارایه -2. باشد  نفر می12نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس-1: یط اختصاصیشرا ٩٩  +  -  -
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1تربت حیدریه 

-  -  +  ٤٧ 

گردد کـه در یکـی از واحـدهاي صـنعتی و            شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .کار باشد ه حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول بمعدنی کشور و یا یکی از صنوف در

در طول تحصیل به ترتیب نفرات  17  دانشجویان معدل باالي-1: شرایط اختصاصی
  . هریه برخوردار خواهند بـود   ش فتخفی% 10 و% 20،% 30  اول، دوم و سوم هر رشته از      

ت قسطی صور ه پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ب -2
 .شـود  المقدور در نوبت عـصر برگـزار مـی    ها حتی  براي شاغلین کالس-3. خواهد بود 

 ا و هـ  وسیله ایاب و ذهاب براي جابجایی دانشجویان از ساختمان مرکزي به کارگاه   -4
هـاي داراي     معرفی دانشجویان بـه خوابگـاه      -5. نظر گرفته شده است     ها در   ایشگاهآزم

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-6 .باشدپذیر میز امکانمجو

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تصمیم یارتوس

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره  . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  ام و یا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی             مرکز ادغ  وابسته به 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي      شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می  درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
انتخـاب   نـسبت بـه     گـاه   آن گذرانـده و      مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی       

صورت استیجاري    خوابگاه براي دانشجویان به-3. واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند
  . و پرداخت هزینه توسط دانشجویان و براساس اولویت و ظرفیت واگذار خواهـد شـد              

هـاي   بـوس   وسیله ایاب و ذهاب هم از طریق واحد اتوبوسرانی و هم از طریق مینی       -4
ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانـه   -5 . اهم استاستیجاري با هزینه دانشجو فر  

  .باشد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   جهاد دانشگاهی کاشمر

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره  . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی             ابسته به و
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي      شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
 نـسبت بـه انتخـاب      گـاه   آن گذرانـده و      مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی       

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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   جهاد دانشگاهی مشهد

-  -  -  ١٦ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر       یا صنفی مـشغول بـه  صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و    

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
و ایام تعطیل ها در نوبت عصر  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. شود برگزار می
  بایـست بـا    ز واحدهاي درسی مـصوب نداشـته باشـند، ایـن قبیـل افـراد مـی            برخی ا 

  .مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد              مرکز آموزش   تشخیص  
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3

 پذیرش -4 .ردار شوندشهریه ثابت از تخفیف شهریه برخو   %  70 تا سقف    هر پودمان 
 .باشد صورت بومی می به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   خانه کارگر واحد مشهد

-  -  +  ٤٨ 
هـا، صـدا و سـیما،       که در خبرگـزاري    گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
اعم (ها  روابط عمومیها، موسسات و تمامی جراید سراسري، محلی و   نامه نشریات، هفته

  .نماید فعالیت )  و خصوصیاز دولتی
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خبرنگاران

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
 کاربردي- مرکز آموزش علمی

  سازمان مدیریت صنعتی 
  خراسان رضوي

-  -  -  ٣٢ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي صـنعتی،       شاغل به فردي اطالق مـی : ریف شاغل تع
نمایـد   بازرگانی و تولیدي اعم از دولتی یا خصوصی که به نوعی خدماتی را ارایـه مـی              

  .  باشدکار  بهمشغول 
صورت خودگردان و محدود   خوابگاه فقط مختص خواهران و به    -1 :شرایط اختصاصی 

ظهـر   از هاي شاغلین در بعـد   در صورت امکان کالس-2. ددگر  مرکز تأمین می    با نظر 
  .دشو برگزار می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2سبزوار 

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
 کاربردي- مرکز آموزش علمی

 صنعتی -شرکت خدمات علمی
  )مشهد(خراسان رضوي 

خراسان 
  رضوي
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   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره): 4(ادامه جدول شماره 
  

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

+  -  -  ٣٢ 

،  هـاي صـنعتی   گردد که در یکـی از شـرکت   شاغل به فردي اطالق می    :تعریف شاغل 
  .باشدکار  بهتولیدي و بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی استان مشغول 

، %50 به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر رشته بـه ترتیـب              -1: شرایط اختصاصی 
  . شـود  نـام پودمـان بعـد داده مـی         تخفیف شهریه ثابـت در زمـان ثبـت        % 20و  % 30
  .هاي خودگران معرفی خواهند شد  خواهران غیربومی جهت استفاده از خوابگاه-2

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت فراز صنعت آیریا

بـومی خوابگـاه فـراهم     این مرکز براي تمامی دانـشجویان غیـر        -1: شرایط اختصاصی  ٩٩  +  +  -
    .باشد ارانه می ارایه خدمات سلف سرویس بدون ی-2 .نماید می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري جغتاي

-  -  +  ١٧ 
هـا،   نداري، فرمانـداري گـردد کـه در اسـتا    شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل 

  .باشدکار  بههاي وابسته به آن مشغول  نهادها و شرکت، ها سازمانها،  شهرداري
    .باشد ه میارایه خدمات سلف سرویس بدون یاران: شرایط اختصاصی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري مشهد

+  -  +  ٤٩ 

 ، هـاي صـنعتی، خـدماتی    گردد که در بخش شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 
  .باشد کار بهکشاورزي و یا اداري مرتبط مشغول 

 دانشجویان غیربومی مجاز بـه  باشد که  مرکز داراي خوابگاه می   -1: شرایط اختصاصی 
در صورت پر شدن ظرفیت این مرکز تعهدي براي خوابگاه        باشند و      از آن می   استفاده

 چنانچــه -3. باشــد  نفــر مــی20 هــا  حدنــصاب برگــزاري دوره-2. نخواهــد داشــت
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي             پذیرفته

شـوراي آموزشـی مرکـز    بایست به تشخیص  درسی مصوب نداشته باشد این افراد می 
 نسبت گاه آنصورت تقویتی گذرانده و  همجري برخی از دروس پایه و زبان انگلیسی را ب

ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانـه     -4 .دنبه انتخاب واحدهاي درسی اقدام نمای     
   .باشد می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )تربت جام(صنعت غذا 

گـردد کـه داراي سـابقه اشـتغال در حـوزه       ردي اطالق می  شاغل به ف  : تعریف شاغل  ٢٨  -  -  -
  .هاي دولتی و خصوصی باشد  خدمات اجتماعی در بخش وفرهنگ و هنر و مدیریت

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   2فرهنگ و هنر واحد 

 خراسان رضوي

-  -  -  ٤٠ 

 ها و یا 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

  . هواپیمایی مرتبط با رشته درخواستی مشغول به کار باشد
ورد تأیید مرکز بایست از نظر پزشکی م شدگان می رفتهکلیه پذی -1: شرایط اختصاصی

احـراز    اسـت در صـورت عـدم   بـدیهی . دنطب هوایی سازمان هواپیمایی کشوري باش
   پذیرفته شده نخواهـد نام گونه مسئولیتی در ثبت   صالحیت پزشکی، مرکز آموزش هیچ    

 داشته باشد در همان 19 معدل باالتر از    پودمان دانشجویانی که در هر    به   -2. داشت
تحـصیل    دانـشجویان در طـول  -3. شـد  شـهریه داده خواهـد   تخفیـف % 10  پودمان

هاي هواپیمایی در پایان  التحصیالن رشته  فارغ-4 .رم استفاده نمایندبایست از لباس ف می
توانند در امتحانات استاندارد هواپیمایی کشوري شرکت نمایند مگر آن کـه             دوره نمی 

هـاي دروس تخصـصی را بـه صـورت جداگانـه گذرانـده و             اختالف ساعات سیالبس  
  .گواهینامه مخصوص دریافت نمایند

  برديکار- مرکز آموزش علمی
   فنون و خدمات هوایی مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  +  -
  قوچان

-  -  -  ٤١ 
صـورت رسـمی، پیمـانی،     گـردد کـه بـه     شاغل به فـردي اطـالق مـی       : تعریف شاغل 

هاي تابعه و   دستگاه قضایی و سازمان  در قراردادي،کارمعین، شرکتی، وظیفه و افتخاري    
توانند از سهمیه اشند و نیز ضابطین عام و خاص میبکار  بههاي وابسته مشغول  شرکت

  .شاغل مرکز استفاده نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   قوه قضاییه خراسان رضوي

-  -  -  ٥٠ 
پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادي گردد که از شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

قتصادي و دارایی خراسان رضوي اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوي و سازمان امور ا
  .باشد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالیاتی مشهد

-  -  -  ٥١ 
گردد که در یکی از تأسیـسات گردشـگري،   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

   .اقامتی و خدماتی و نیز مراکز مرتبط با رشته انتخابی مشغول به کار باشد
هاي عملی و کارگاهی   جهت برگزاري کالس فقط2ساختمان شماره : شرایط اختصاصی

  .باشد می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  میراث خراسان رضوي

  .گردد که از پرسنل رسمی ناجا باشد شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل ٢٣  +  +  +
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تظامی خراسان رضوينیروي ان

+  -  -  - 

هاي تحصیلی یک طرح مبتنی بر   دانشجویانی که در طی پودمان-1: شرایط اختصاصی
توانند  کارآفرینی ارایه نمایند که این طرح در شوراي استانی مورد تأیید قرار بگیرد، می

 دانشجویانی که -2. تخفیف در پرداخت شهریه پودمان بعدي برخوردار شوند  % 12از  
هاي تحصیلی یک اختراع به ثبت برسانند که ایـن طـرح در جـشنواره           در طی پودمان  

تخفیف % 15تا % 12توانند از  شود به ترتیب می خوارزمی حایز مقام استانی یا کشوري 
 دانشجویانی که یک مقاله -3. شهریه در پرداخت شهریه پودمان بعدي برخوردار شوند

 که در یکی از مجالت تخصصی معتبر داخلـی یـا        مبتنی بر طرح پژوهشی ارایه نمایند     
صورت پوستر  المللی به المللی چاپ شود و یا در یک کنفرانس یا کنگره داخلی یا بین بین

در پرداخت شـهریه پودمـانی بعـدي        % 12الی  % 10یا سخنرانی ارایه شود از تخفیف       
 رتبه اول گروه  دانشجویانی که در آزمون نهایی هر پودمان به-4.برخوردار خواهند شد

در % 7آموزشی خود نایل شوند به شرط قبولی در تمام دروس آن پودمان از تخفیف            
صورت خـودگران و    خوابگاه به-5. پرداخت شهریه پودمان بعد برخوردار خواهند شد      

  .تحت نظارت این مرکز ارایه خواهد شد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1نیشابور

-  -  -  ٥١ 

گردد که توسط سازمان میـراث فرهنگـی و          به فردي اطالق می   شاغل  : تعریف شاغل 
  .د شواتحادیه هتلداري و یا مراکز اقامتی به این مرکز معرفی

  .باشــد  آگــاهی بــه زبــان انگلیــسی از شــرایط پــذیرش مــی-1: شــرایط اختــصاصی
 از -3. بایـست از نظـر فیزیـک جـسمی مـورد تأییـد باشـند          شدگان مـی     پذیرفته -2

 .دآی عمل می  بهصاحبهمشدگان  پذیرفته

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هتلداري و جهانگردي پردیسان

  موسسه آموزش عالی آزاد   .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی -  +  -  -
 خوارزمی خراسان رضوي

خراسان 
  رضوي



 40

   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیاهی مراکز آموزشی مجري دورهتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رف): 4(ادامه جدول شماره 
  

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
   آموزشی و پژوهشیموسسه

   وزارت صنایع و معادن
 )خراسان رضوي(

خرسان 
  رضوي

خوابگاه به صورت خودگران و تحت نظارت مرکز در اختیـار            -1: شرایط اختصاصی  -  +  -  +
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2  .گیرد دانشجویان قرار می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جاجرم

+  -  -  - 

 نفـر بـراي هـر       15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مشابه سایر  در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره. باشد  رشته می   کد

چنانچـه   -2. گردد مرکز ادغام و یا در صورت عدم امکان حذف می  شعب وابسته به  
 را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي       الزم  شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست به تـشخیص مرکـز آمـوزش      افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل    
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی   

  . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالی جهاد دانشگاهی خراسان ش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می :شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
   جهاد کشاورزي بجنورد

خراسان 
  شمالی

-  -  -  ١٠ 
گـردد کـه در یکـی از مـشاغل دولتـی یـا       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  .فعالیت باشدمشغول به در استان خوزستان و برق  غیردولتی مرتبط با صنعت آب 
  .ظرفیت پذیرش است% 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
  صنعت آب و برق خوزستان

-  -  -  ١٤ 
 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیستی مشغول یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهز
  .باشدفعالیت 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان خوزستان

-  -  -  ٥٢ 
شاغل کارگرانی هستند که در واحدهاي کارگري و کارمندي مشغول          : تعریف شاغل 

  . هاي وابسته حقوق دریافت دارند کار باشند و از کارفرما یا دولت یا سازمان هب
  .باشد پذیرش مختص داوطلبان بومی می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جامعه اسالمی کارگران 

 استان خوزستان

+  -  +  - 

 نفـر بـراي هـر       15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
ایر هاي مشابه س در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره. باشد  رشته می   کد

چنانچـه   -2.گردد  مرکز ادغام و یا در صورت عدم امکان حذف می          شعب وابسته به  
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي        شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست به تـشخیص مرکـز آمـوزش      افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل    
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آنذرانـده و   گ مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی   

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

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی اهواز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - -  -  +  -
  1دزفول 

-  -  -  ٥٠ 

، پیمـانی،   رکنـان رسـمی   کا کـه از گـردد شاغل به فردي اطـالق مـی      : تعریف شاغل 
قراردادي و خرید خدمت معین سازمان امور اقتـصادي و دارایـی و اداره کـل امـور                

    .باشدمالیاتی استان خوزستان 
 کامـل برخـوردار      جـسمانی  بایست از سالمت  شدگان می  پذیرفته :شرایط اختصاصی 

  . باشند

 کاربردي - مرکز آموزش علمی
  مالیاتی اهواز

  خوزستان
  

ارایـه خـدمات سـلف       -2 .باشـد  میخوابگاه مختص خواهران     -1 :تصاصیشرایط اخ  ٩٩  +  -  +
   .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ابهر

-  -  +  ٩٩ 

 نفـر بـراي هـر       15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مشابه سایر  رهدر صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دو. باشد  رشته می   کد

چنانچـه   -2 .گردد مرکز ادغام و یا در صورت عدم امکان حذف می  شعب وابسته به  
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي             پذیرفته

بایست به تـشخیص مرکـز آمـوزش     افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آنگذرانـده و   ورت جبرانیمجري برخی از دروس را به ص

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

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی زنجان

    -  -  +  ١٦ 

گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر       بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه        صنعتی،

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

 الزم را جهت گذراندن شدگان هر رشته بنیه علمی   چنانچه پذیرفته-2. شود برگزار می
بایـست بـا    برخی از واحدهاي درسی مصوب را نداشته باشند، ایـن قبیـل افـراد مـی         

  .مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آموزش   تشخیص  
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین  پذیرفته  -3

ارایـه   -4 .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شـوند    %  70 تا سقف    پودمانهر  
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد زنجان

-  -  +  ٥٣ 
گردد که در یکـی از واحـدهاي صـنفی یـا         شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  .کار باشد صنعتی مشغول به
  .باشد یه خدمات سلف سرویس بدون یارانه میارا :شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت سهامی عام صنعتی مینو

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  +  -
  میراث زنجان

 زنجان

-  -  -  ١٤ 

 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
و داراي مستندات و سوابق کار  بههزیستی مشغول یا غیردولتی تحت نظارت سازمان ب

  .باشدفعالیت 
شاغلین دولتی در صورت پذیرش باید مجوز الزم را جهت حضور   : شرایط اختصاصی 

  .هاي درس داشته باشند در کالس

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهر استان سمنان بهزیستی مهدي

 سمنان
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   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دورهتعریف شاغل، شرای): 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  سرویس بدون یارانه میارایه خدمات سلف: شرایط اختصاصی ٩٩  +  +  +
  بیارجمند

ارایـه خـدمات سـلف       -2. باشـد    می مختص برادران خوابگاه   -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  +
  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي استان 

 )شاهرود(سمنان 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  1شاهرود 

  سمنان

-  -  +  ١٤ 
 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول  
  .باشدفعالیت 

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: ط اختصاصیشرای

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

-  -  -  - 

 نفـر بـراي هـر        15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مشابه سایر  با دورهدر صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره  . باشد  رشته می   کد

چنانچـه   -2. گردد مرکز ادغام و یا در صورت عدم امکان حذف می شعب وابسته به
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي              پذیرفته

بایست به تـشخیص مرکـز آمـوزش      افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و   ا به صورت جبرانیمجري برخی از دروس ر    

  . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- کز آموزش علمیامر
   و زاهدانجهاد دانشگاهی زابل

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می :شرایط اختصاصی ٩٩  +  +  +
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

چستان سیستان و بلو کشاورزي جهاد
 )بمپور(

-  -  -  ١٦ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه         

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

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

ــوزش   ــز آم ــی بگذراننــد     مرک ــورت جبران ــه ص ــی از دروس را ب ــري برخ   . مج
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین  یرفته پذ-3

  .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70 تا سقف پودمانهر 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد زاهدان

-  -  +  ٩٩ 
ر و ایام تعطیل االمکان در نوبت عص ها براي شاغلین حتی  کالس-1 :شرایط اختصاصی

 ارایـه   -3. گـردد    خوابگاه از طریق بخش خـصوصی تـأمین مـی          -2. دگرد  برگزار می 
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2زاهدان 

-  -  +  ٥٤ 
هـاي   گردد که از کارکنان اداره کل زنـدان        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

هاي قضایی و حفاظتی اعم از رسمی، پیمانی  چستان و سایر دستگاهاستان سیستان و بلو
  .و مأمور به خدمت باشد

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

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ها  سازمان زندان

  )سیستان و بلوچستان(

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشندکار  بهوقت مشغول  بایست به صورت پاره شاغلین می: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
 صنایع دستی سیستان و بلوچستان

در حرفه   گردد که در بخش فرهنگ و هنر      شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ٢٨  -  -  -
  .باشدکار  بهمنطبق با رشته انتخابی مشغول 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد

سیستان و 
  بلوچستان

 

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  .باشد بندي می خوابگاه مختص خواهران به صورت اولویت: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -

خوابگاه تنها به دانشجویان دختر و از طریق بخـش خـصوصی       -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  +
   .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 .گردد واگذار می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 آباده

-  -  -  ١٤ 
 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول  
  .باشدفعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان فارس

خوابگاه از طریق بخش خـصوصی و بـا ظرفیـت محـدود بـه                -1: یشرایط اختصاص  ٩٩  +  -  +
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 .گیرد دانشجویان دختر تعلق می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پاسارگاد

-  -  -  - 

 نفـر بـراي هـر        15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مشابه سایر   صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره در. باشد  رشته می   کد

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغام و یا در صورت عدم امکان حذف می شعب وابسته به 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي         شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

ص مرکـز آمـوزش   بایست به تـشخی   افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی    

  . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی شیراز

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می :شرایط اختصاصی ٩٩  +  +  -
  )علی آباد(اد کشاورزي فارس جه

-  -  +  ١٦ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه         

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس اي شاغلین حتی بر-1 :شرایط اختصاصی

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

ــوزش   ــز آم ــی بگذ    مرک ــورت جبران ــه ص ــی از دروس را ب ــري برخ   .راننــدمج
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3

ارایـه   -4 .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شـوند     %  70 تا سقف    پودمانهر  
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد شیراز

  فارس
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 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: ط اختصاصیشرای ٩٩  +  -  -
  کارخانجات مخابراتی ایران

 خوابگاه با مشارکت بخش خصوصی و فقط مخصوص خـواهران        -1: شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
  . گردد  وسیله ایاب و ذهاب با مشارکت بخش خصوصی ارایه می-2  .بومی است غیر

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کازرون

-  -  -  ٩٩ 
داوطلبـان    صـرفاً بـه  گرافیک-گرافیک ظرفیت پذیرش رشته -1: شرایط اختصاصی

خـواهران و توسـط بخـش      خوابگاه صرفاً جهت-2. بومی استان مربوط اختصاص دارد
  .شود خصوصی تأمین می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  الرستان

سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب از طریق بخش خصوصی ارایه : صیشرایط اختصا ٩٩  -  -  -
  .گردد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي صدرا مجتمع گلخانه

-  -  -  ٤٣ 

 از کارکنان رسـمی و قـراردادي یـا    گردد کهشاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
ـ             ش، سـپاه، نیـروي   سایر افراد مرتبط که با وزارت دفاع و نیروهاي مـسلح اعـم از ارت

وقت داشته و مورد تأیید مراجع ذیصالح و نهایتاً معاونت  تمام   همکاري موثر و      انتظامی
  .باشد صنعتی مالک اشتر دانشگاه آموزش 

 داوطلبان هر استان، از اولویت پذیرش در مرکز مربوط برخوردار -1: شرایط اختصاصی 
اسـاس   ت و داوطلبـان آزاد بـر     اساس مدارك محل خدم     داوطلبان شاغل بر  (باشند    می

 به عمـل  مصاحبهشدگان   از پذیرفته-2 ).شوند مدارك مورد تأیید دانشگاه انتخاب می  
 داوطلبان شاغل جهت ادامه تحصیل باید موافقت کتبی سازمان متبوع خود -3  .آید    می

 نفـر  25هاي تحصیلی  حداقل ظرفیت براي تشکیل هر یک از رشته       -4. دنرا ارایه نمای  
  .باشد و در صورت عدم حدنصاب، دوره مربوط اجرا نخواهد گردید می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مجتمع هوادریا

-  -  -  ٩٩ 
 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

  فارس

-  +  +  ٤٩ 
 صـنعت و  - کـه در بخـش خـدمات   گـردد شاغل به فردي اطالق مـی    : تعریف شاغل 

  .کار باشد  خصوصی و تابعه مشغول به-ادارات دولتیدر کشاورزي 
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 تالمو

-  -  -  ٣٢ 

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
طیـل  المقدور در نوبت عـصر و ایـام تع   هاي شاغلین حتی    کالس -1: شرایط اختصاصی 

هاي خودگران معرفی   دانشجویان غیربومی جهت استفاده از خوابگاه-2. گردد برگزار می
 در -4. پذیر خواهد بود صورت اقساط امکان  پرداخت شهریه دانشجویان به-3. شوند می

  .عمل خواهد آمد  ایاب و ذهاب مساعدت الزم بهوسیلهتأمین 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تاکستان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می :شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  +
 جهاد کشاورزي قزوین

-  -  +  ١٦ 

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

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی -1 :شرایط اختصاصی 

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

  . مجـــري برخــی از دروس را بــه صـــورت جبرانــی بگذراننـــد   مرکــز آمــوزش   
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین       پذیرفته -3

ارایـه   -4 .شهریه ثابت از تخفیف شـهریه برخـوردار شـوند   %  70 تا سقف پودمانهر  
  .باشد ارانه میخدمات سلف سرویس بدون ی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد قزوین

 که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ٣٢  -  -  -
  .کار باشد بازرگانی، اداري، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت صنعتی مهرام

گردد که در بخش خدمات و صنعت مشغول   شاغل به فردي اطالق می  :تعریف شاغل  ١٩  -  +  -
  .فعالیت باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 علوم و فنون قزوین

  .بایست بـومی اسـتان قـزوین باشـند       شدگان شاغل می      پذیرفته -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  +
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 نیرو محرکه

  قزوین
 

 سالمت جسمانی و -2. باشد پذیرش مختص داوطلبان بومی می -1: شرایط اختصاصی  -  -  -  -
  .    گردد ها تشکیل می ظهر از ها فقط در بعد  کالس-3. روانی داوطلبان الزامیست

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شفیعه

-  -  -  ١٧ 
ها و شوراهاي اسالمی     که در شهرداري   گردده فردي اطالق می   شاغل ب : تعریف شاغل 

  . کار باشد هاي طرف قرارداد شهرداري قم مشغول به شهر و روستا استان قم و شرکت
  . باشد صورت بومی می پذیرش خواهران به: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري قم

-  -  -  ٥٥ 

رسمی و قراردادي ادارات و نهادهاي دولتی و کارکنان  شاغل به کارکنان :تعریف شاغل
نیروهاي مسلح اعم از سپاه، ارتش، نیروي انتظامی و وزارت دفاع و اعضاي فعال و عادي 

  .گردد بسیج اطالق می
شدگان    از پذیرفته-2 .باشد می پذیرش خواهران به صورت بومی -1: شرایط اختصاصی

  .آید عمل می  بهمصاحبه

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
   قم-شهید محالتی سپاه 

-  -  -  ٥١ 

گردد که در سازمان میراث فرهنگی، صـنایع   شاغل به فردي اطالق می  :تعریف شاغل 
دستی وگردشگري یا در یکی از مراکزي که به نحوي از ایـن سـازمان مجـوز فعالیـت        

ی یـا تعـاونی   باشند اعم از خصوصی یا دولت   دارند یا به نحوي با این سازمان مرتبط می        
  .باشدکار  بهمشغول 

  .باشد میصورت بومی  پذیرش خواهران به: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع دستی استان قم

-  -  -  ٤١ 

ها و تمامی سازمانبخش دولتی یا خصوصی  کلیه کارمندان در  شاغل به:تعریف شاغل
هـا، سـازمان بازرسـی،      سازمان زنـدان ،دادگستري، ثبت ( قضاییه    قوه ادارات وابسته به  
و نهادهـاي مـرتبط همچـون       ) ، دفاتر اسـناد و وکـال      تعزیرات حکومتی پزشکی قانونی،   

  .گرددضابطان عام و خاص به تشخیص دادگستري اطالق می
  .باشد میپذیرش خواهران به صورت بومی : شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   قوه قضاییه قم

  قم
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 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  ١٥ 
هـاي    شاغل به کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي کلیـه دسـتگاه           : تعریف شاغل 

  .شود دولتی استان قم گفته می
  .باشد پذیرش خواهران به صورت بومی می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  قم  مالیاتی قم

ها در صـبح و    کالس-2. دباش  صورت خودگردان می   خوابگاه به  -1: شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
 .گردد عصر از شنبه تا چهارشنبه برگزار می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی سنندج

 که در یکـی از واحـدهاي دولتـی و یـا     گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل  ٢٤  -  +  -
  .کار باشد وقت مشغول به صورت تمام خصوصی به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سقز

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد خوابگاه به صورت خودگردان می: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
  صنایع دستی سنندج

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  +  -
  1قروه 

-  -  -  ٤١ 

گردد که در دادگستري کل استان کردستان  شاغل به فردي اطالق می   :تعریف شاغل 
، نیروي انتظامی، نیروهـاي مـسلح، اطالعـات و سـپاه      نیروهاي مسلح و سازمان قضایی  

ها و پزشکی قانونی استان کردستان  سازمان زندانپاسداران، اداره ثبت اسناد و امالك،  
کـار    کارمعین و قراردادي مشغول بـه روي رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی،   به عنوان نی  

  .باشد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کردستانقوه قضاییه

 کردستان
  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد صورت بومی می پذیرش به: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
  استانداري کرمان

-  -  +  ٢٢ 
وقـت یـا     شاغل به کارکنان قراردادي یا رسمی کـه بـه صـورت نیمـه            :تعریف شاغل 

هاي  سازمانهاي اقتصادي و  ها وکارخانجات و مراکز خدماتی و بنگاه وقت در شرکت پاره
  .گردداطالق می، کار باشند ذیربط مشغول به
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می ارایه: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بلداالمین

-  +  -  ١٤ 
 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در ادارات  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

و داراي مستندات و سـوابق  کار  بهان بهزیستی مشغول یا غیردولتی تحت نظارت سازم  
  .باشدفعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان کرمان

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
 شـعب  هاي مـشابه سـایر   در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره       . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد   مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی                وابسته به 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي           شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می  درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آننـده و   گذرا مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی      

  . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- کز آموزش علمیامر
و  سیرجان ، زرندجهاد دانشگاهی

  کرمان

+  -  +  ١٦ 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
و عـضو خانـه کـارگر جمهـوري     کـار   بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به     

  .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. شود برگزار می
  بایـست بـا     اشـته باشـند، ایـن قبیـل افـراد مـی           برخی از واحدهاي درسی مـصوب ند      

  .مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد        مرکز آمـوزش    تشخیص  
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته -3

ارایـه   -4 .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخـوردار شـوند        %  70 تا سقف    پودمانهر  
  .باشد مات سلف سرویس بدون یارانه میخد

   کاربردي- کز آموزش علمیامر
  و کرمانخانه کارگر واحد رفسنجان 

-  -  -  ٤١ 

 شاغل به کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، شرکتی، روزمـزد، قـرارداد کـار     :تعریف شاغل 
ك، دادگستري، اداره ثبت اسناد و امال(هاي وابسته به قوه قضاییه  معین و امریه سازمان

ها، سازمان بازرسی، پزشکی قانونی، دادسراي ویژه روحانیت و سـازمان             سازمان زندان 
هاي کرمان، سیـستان و    در استان و کارکنان تعزیرات حکومتی     ) قضایی نیروهاي مسلح  

  .گردداطالق می ، فارس و یزد بلوچستان، هرمزگان
ایام تعطیل برگـزار  المقدور در نوبت عصر و  ها حتی  کلیه کالس -1: شرایط اختصاصی 

) براساس تعریف شاغل(هاي وابسته قوه قضاییه   به کلیه کارکنان سازمان    -2. گردد  می
 در صـورت بـه     -3. تخفیف شهریه در هر پودمان تحـصیلی اعطـا خواهـد شـد            % 20

، اقـدامات الزم درخـصوص      )نفـر  30(حدنصاب رسیدن متقاضیان استفاده از خوابگاه       
هزینـه خوابگـاه بـه     (گاه مورد تأیید صورت خواهد پذیرفت       انعقاد قرارداد با یک خواب    
 درخصوص کارکنان قراردادي تکمیل فرم تعهدنامه مبنی -4). عهده دانشجو خواهد بود

 برابر زمان تحصیل با ذکر این نکته که    2بر ادامه خدمت در دستگاه قضایی به مدت         
کند، ضـروري   یجاد نمیگونه الزامی براي دستگاه درخصوص استمرار کار دانشجو ا    هیچ

  .است

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دادگستري استان کرمان

-  -  -  ١٧ 

گـردد کـه در اسـتانداري، فرمانـداري،      شاغل بـه فـردي اطـالق مـی        : تعریف شاغل 
هاي وابسته به بخش دولتـی عمـومی و خـصوصی در     ها و شرکت    ها، سازمان   شهرداري

می، قراردادي و استخدام موقت مشغول به حرفه منطبق با رشته انتخابی به صورت رس    
   .کار باشد

به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر رشته و پودمـان بـه ترتیـب      : شرایط اختصاصی 
  .تخفیف شهریه داده خواهد شد% 10و % 15، 20%

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
هاي  سازمان همیاري شهرداري

  استان کرمان

گـردد کـه از کارکنـان قـراردادي، پیمـانی،         فردي اطالق می    شاغل به  :تعریف شاغل  ٥٦  -  -  -
  . جنوب استان کرمان و یا زیر مجموعه آن باشدهاي دولتی سازمان  استخدامی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کهنوج

گردد که در شرکت سهامی مخابرات استان       شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل  ٥٧  -  -  -
  .باشدکار  بهمشغول  در مخابراتابقه بیمه با حداقل یک سال سکرمان 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مخابرات استان کرمان

-  -  -  ١٥ 
صورت کارمند رسمی در یکی از گردد که به   شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل 

  . کار باشدها و یا ادارات دولتی مشغول به  سازمان،نهادها
  .باشد التحصیالن کاردانی این مرکز می ارغاولویت پذیرش با ف: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  معدنی کرمان

 کرمان
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   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره): 4(ادامه جدول شماره 
  

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز  و شرایط اختصاصیتعریف شاغل اشتغال

-  -  -  ١٠ 
گـردد کـه در یکـی از مـشاغل دولتـی یـا       شاغل به فردي اطالق مـی   : تعریف شاغل 

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

  مجتمع آموزشی و پژوهشی
   غرب

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  اسالم آباد غرب

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره   . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی              وابسته به 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي       شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

تـشخیص مرکـز آمـوزش    بایست بـه    افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل  
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی  

ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون یارانـه      -3 .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند 
  .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی کرمانشاه

-  -  +  - 
چنانچـه تعـداد   . گردد شیفت صبح برگزار میها در    کالس% 70  -1: شرایط اختصاصی 

نام شده به حدنصاب نرسد این مرکز تعهدي براي تشکیل دوره مذکور  ثبت دانشجویان
  %10 سـال بعـد   سال، براي نـیم  هر نیم  به دانشجویان رتبه اول در-2 . داشتدنخواه

  .شدبا ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3 .د خواهد شدادهتخفیف شهریه 
   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  +  -
  میراث بیستون

 کرمانشاه

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب      در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره   .باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی              وابسته به 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي       شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

ـ    افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل   شخیص مرکـز آمـوزش   بایست بـه ت
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی  

  . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی یاسوج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  -  +
  دهدشت

-  -  -  ٥٨ 

گردد که در استخدام یکی از ادارات دولتی یا  فردي اطالق میشاغل به: تعریف شاغل
  .هاي رسمی کشور بوده و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی باشد ارگان

. گردد  خوابگاه مختص خواهران و به صورت خودگران تأمین می-1: شرایط اختصاصی
)  ره(مینی خ  به دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام -2

  .گیـرد  تخفیف شهریه در هر پودمان تعلق مـی       % 5نامه رسمی     در صورت ارایه معرفی   
در . باشـد   نفر بـراي هـر کدرشـته مـی    15نام حداقل     ها ثبت    شرط تشکیل کالس   -3

شدگان به همـان رشـته در سـایر مراکـز           صورت به حدنصاب نرسیدن دوره پذیرفته     
هاي انتخابی داوطلب تغییـر   ر با اولویت رشتهاي دیگ شوند یا به رشته   مرتبط منتقل می  

% 20، 19 نفر از دانشجویان ممتـاز بـا کـسب معـدل بـاالي      5 به   -4. دهند  رشته می 
تخفیف شهریه و به دانشجویان هررشـته کـه حـایز رتبـه اول شـوند و همچنـین بـه                  
دانشجویانی که در مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی حایز مقام اسـتانی یـا کـشوري                

  .شود تخفیف شهریه در پودمان بعد داده می% 10د شون

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1گچساران 

کهگیلویه و 
  بویر احمد

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره   . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد   یا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی            وابسته به مرکز ادغام و    
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي       شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل  
ب  نـسبت بـه انتخـا   گـاه  آنگذرانـده و   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی   

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   استان گلستانجهاد دانشگاهی

+  +  +  ١٦ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،            اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مـشغول بـه       

 . باشد) راسیون عالی کارگران ایرانکنفد(ایران جمهوري اسالمی 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. شود برگزار می
  بایـست بـا    برخی از واحدهاي درسی مـصوب نداشـته باشـند، ایـن قبیـل افـراد مـی              

  . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آمـوزش  تشخیص  
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3

ارایـه   -4 .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخـوردار شـوند   %  70 تا سقف    پودمانهر  
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي  - مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد گرگان

 مـشارکت بخـش خـصوصی و مخـتص خـواهران          خوابگـاه بـا    -1 :شرایط اختصاصی  -  +  -  -
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  2گنبد کاووس

  گلستان

پیمـانی و   ی،  رسـم  کـه از کارکنـان       گـردد الق مـی  شاغل به فردي اط   : تعریف شاغل  ١٥  -  -  -
  .باشدقراردادي ادارات و نهادهاي دولتی 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آستارا

+  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
مـشابه سـایر شـعب    هاي  در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره   . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی              وابسته به 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي       شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل  
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و   رانـی مجري برخی از دروس را به صورت جب 

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی لنگرود

  
 گیالن
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  مانی کاربردي پود-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره): 4(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  ١٦ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
انـه کـارگر   کـار و عـضو خ   صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مـشغول بـه      

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. شود برگزار می
  بایـست بـا    شـند، ایـن قبیـل افـراد مـی     برخی از واحدهاي درسی مـصوب نداشـته با        

  .مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد              مرکز آموزش   تشخیص  
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3

   .شــهریه ثابــت از تخفیــف شــهریه برخــوردار شــوند%  70 تــا ســقف پودمــانهــر 
صنعت و برخـی دروس آزمایـشگاهی و کارگـاهی در سـاختمان         هاي گروه      کالس -4

  .گردد  برگزار می2شماره 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد رشت

-  -  +  ١٤ 
 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 

و داراي مستندات و سوابق  ر  کا  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول        
  .باشدفعالیت 

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

  سازمان بهزیستی استان گیالن

-  -  -  ٩٩ 
. در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگـزار خواهـد شـد   کالس ها    -1 :شرایط اختصاصی 

 به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر پودمان به      -2) ظهر بعداز 2ترجیحاً از صبح تا     (
  .تخفیف شهریه داده خواهد شد% 10و % 20، %30ترتیب 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
واتر  شرکت خدمات دریایی تاید

   انزلی-خاورمیانه
خـدمات سـلف     ارایـه  -2. باشـد   خوابگاه مختص خواهران می    -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  -

  .باشد دون یارانه میسرویس ب
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

  )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

-  -  -  ١٠ 
گـردد کـه در یکـی از مـشاغل دولتـی یـا       شاغل به فردي اطالق مـی  : تعریف شاغل 

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

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  واحد آموزشی گیالن

  گیالن

هاي اول تا سوم  از شهریه ثابت براي رتبه% 5و % 10، %15تخفیف : شرایط اختصاصی ٩٩  -  +  -
  .گردد صورت مجزا محاسبه می هاي هر پودمان به هر رشته براي ورودي

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1الیگودرز 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  +  +
  1بروجرد 

+  +  +  ٩٩ 

، %20 ترتیب  به دانشجویان رتبه اول تاسوم هرگروه آموزشی به-1:شرایط اختصاصی
در   بـه دانـشجویانی کـه   -2. شود  بعد تخفیف شهریه داده میپودماندر % 10و% 15

تخفیـف   %15 مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی حایز مقام اسـتانی وکـشوري شـوند            
 15نام شده در هر کدرشته   حداقل تعداد ثبت-3. شود  بعد داده میپودمانشهریه در 

هاي مشابه در این مرکز  در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره. باشد نفر می
جـوار    در   خوابگاه دانشجویان دختر با امکانـات مناسـب        -4. گردد   می  آموزشی ادغام 

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -5 .شدبا مرکز آموزشی می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2بروجرد 

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره  . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  م و یا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی            وابسته به مرکز ادغا   
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي      شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 
نتخـاب   نـسبت بـه ا    گـاه   آن گذرانـده و       مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی       

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی لرستان

-  -  -  ٤١ 
 رسـمی، پیمـانی و یـا      کنـان کاراز  گردد که   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

هاي کرمانشاه   و دادگستري هاي تابعه در استان لرستان قراردادي دادگستري و سازمان
  .  اشدب و ایالم می

  .باشد سال می50  حداکثر سن براي شاغلین:شرایط اختصاصی
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

  دادگستري استان لرستان

-  -  +  ٩٩  

صورت شیفتی باشد به طوري     شرایط کاري فرد شاغل نباید به      -1: شرایط اختصاصی 
بـراي   این مرکز قادر به تهیـه خوابگـاه   -2.  درس شود که مانع حضور وي در کالس     

. باشد از هزینه اجاره از سوي مرکز و با نظارت مرکز می% 30متقاضیان خواهر با تقبل 
هاي برگزیده کشوري و استانی که داراي مقام اول تا سوم باشند   این مرکز به طرح-3

   میلیون50 و 20به ترتیب مبلغ ...) صنعت، خدمات اجتماعی و (ها  در هر یک از حیطه
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4. کند یریال کمک بالعوض م

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دورود

+  -  +  ٢٠ 

گـردد کـه در اسـتخدام یکـی از واحـدهاي      شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
هاي حکومتی و یا شاغل در واحـدهاي خـصوصی    تولیدي تحت پوشش نهادها و ارگان    

  .نامه باشد ها و ادارات با معرفی شرکت
 براي نفرات اول تا سوم هـر رشـته و همچنـین         پودمان در هر    -1 :شرایط اختصاصی 

تخفیـف  % 10  بـضاعت   دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و افـراد بـی           
التحصیالن ممتاز به واحدهاي تولیـدي تحـت     فارغ-2. شهریه درنظرگرفته شده است   

ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانـه        -3 .گردند  پوشش براي استخدام معرفی می    
   .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کنندگان بروجرد شرکت تعاونی تولید

هاي وابسته بـه وزارت     گردد که در سازمان   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ١٧  -  -  +
  .باشدکار  بهکشور مشغول 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري بروجرد

 به دانشجویان نمونه اول تا سوم هر رشته به ترتیب اولویت در هر         :شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
   .شود تخفیف از کل شهریه اختصاص داده می% 15و % 20، %25تحصیلی مبلغ پودمان 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - -  -  +  -
  نورآباد

  لرستان

-  -  +  ٩٩ 
 داشتن سالمت  -2. شود  صورت خودگردان اداره می    خوابگاه به  -1 :شرایط اختصاصی 

خـدمات   ارایـه  -3. ها الزامی است   جسمانی و قدرت مناسب جهت شرکت در کالس       
  .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

هاي خدماتی یا تولیدي در  گردد که در واحدشاغل به فردي اطالق می: اغلتعریف ش ٥٩  -  -  -
  .باشدکار  بههاي دولتی، خصوصی یا تعاونی مشغول  بخش

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بابل

 سـال در یکـی از       2گـردد کـه حـداقل       شاغل به فـردي اطـالق مـی       : تعریف شاغل  ٣٣  -  -  -
  .کار باشد مرتبط مشغول بههاي دولتی یا خصوصی و صنعتی  دستگاه

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهشهر

-  -  -  ٣٢ 
 کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،          گـردد شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  .کار باشد صنعتی، بازرگانی، خدماتی و یا صنعتی مشغول به
ر هر  د17به دانشجویان نفرات اول تا سوم با کسب معدل حداقل   : شرایط اختصاصی 

  .گیرد تخفیف شهریه تعلق می% 10و % 15، %20رشته و هر پودمان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جامعه اسالمی کارگران مازندران

 مازندران
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  مانی کاربردي پود-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره): 4(ادامه جدول شماره 
  

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  +  ٩٩ 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
مـشابه سـایر شـعب    هاي  در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره      . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي          شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و    برانـی مجري برخی از دروس را به صورت ج    

ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون یارانـه       -3 .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
  .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی بابل

-  -  +  ١٦ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      اطالق مـی  فردي شاغل به: تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مـشغول بـه         صنعتی،  

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

الزم را جهت گذراندن شدگان هر رشته بنیه علمی    چنانچه پذیرفته-2. شود برگزار می
  بایـست بـا    برخی از واحدهاي درسی مـصوب نداشـته باشـند، ایـن قبیـل افـراد مـی                 

  مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد              مرکز آمـوزش    تشخیص  
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3

ارایـه   -4 . ثابت از تخفیف شهریه برخـوردار شـوند       شهریه%  70 تا سقف    پودمانهر  
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

-  -  +  ٥٩ 
 خـصوصی و تعـاونی در       ،هـاي دولتـی     شاغل به کلیـه شـاغلین بخـش       : تعریف شاغل 

  .گرددهاي تولیدي و خدماتی اطالق می قسمت
ارایـه   -2 .بـومی کمـک خواهـد شـد         اسکان دانشجویان غیر   به -1 : اختصاصی شرایط

  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

-  -  +  ١١ 

از اعـضاء و مـدیران و کارکنـان    گـردد کـه   شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
هـا و ادارات   خانه کـشاورز و یـا در سـازمان   اعضاي ها و  تحادیههاي تعاونی و ا    شرکت

  .باشدکار  بهدولتی مشغول 
هاي دانشجویی در حین تحصیل و امکـان           امکان تشکیل تعاونی   -1 :شرایط اختصاصی 

صـورت    تخصیص خوابگاه بـه خـواهران بـه   -2. اشتغال دانشجویان مستعد وجود دارد   
  .باشد  سرویس بدون یارانه میارایه خدمات سلف -3 .باشد محدود می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی 

  تنکابن

+  -  +  ٩٩ 

اساس تست   برهاي فنی و مهندسی  برتر در رشتهنفرات  از بین -1 :شرایط اختصاصی
 خوابگاه با امکانـات  -2. آید  جهت جذب در شرکت فذا دعوت به عمل می  مصاحبهو  

گروه   در هر به دانشجویان-3. موجود استدر صورت تراکم مناسب نوان ویژه براي با
تخفیـف اهـدا   % 30تـا  % 100سال به ترتیب نفـر اول تـا سـوم از      تحصیلی در هر نیم   

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4 .گردد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فذا

ـ    -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  - گـردان دانـشجویی      اب و ذهـاب بـه صـورت خـود         وسـیله ای
   .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  ٦٠ 
 که در امور فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

  .نماید و سیاسی فعالیت می
هاي دانشجویی همکاري  بومی جهت اجاره خانه با دانشجویان غیر -1 :شرایط اختصاصی

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 .گردد  می
   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

+  -  +  ٦١ 

ها  ا، نهادها، ادارهه گردد که در یکی از سازمان شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
هاي دولتی به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادي و یا در بخش خصوصی            و شرکت 

  .کار باشد کار در حرفه ذیربط با رشته انتخابی مشغول به تحت پوشش قانون
مرکز در فراهم کردن خوابگاه خودگردان دانشجویی همکـاري          -1 :شرایط اختصاصی 

هاي اول تا سوم که میانگین هر پودمـان آنـان          ممتاز رتبه  به دانشجویان    -2 .دنمای  می
ارایـه   -3 .گیـرد   تخفیف شهریه تعلـق مـی     % 85 باشد در پایان هر پودمان       17حداقل  

  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد س بدون یارانه میارایه خدمات سلف سروی: شرایط اختصاصی ٩٩  +  +  +
  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  +  +
 گلدشت کالردشت

   کاربردي-  آموزش علمیمرکز .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی -  +  -  -
 مهستان سبز شمال تنکابن

-  -  -  ١٠ 
گـردد کـه در یکـی از مـشاغل دولتـی یـا        شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل 

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

   کاربردي-  علمیمرکز آموزش
  واحد آموزشی مازندران

  مازندران

-  -  +  ٩٩ 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره      . باشد  می

ه چنانچـ  -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي          شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و    مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی     

صـورت   اه مخـتص خـواهران و بـه    خوابگـ -3 .واحدهاي درسی مصوب اقـدام نماینـد      
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می ارایه -4 .شود خودگران اداره می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی اراك

+  -  +  ٦٢ 

  . که عضو جهاد دانشگاهی باشدگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ثبتها  شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی

هاي مـشابه سـایر شـعب     در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره      . باشد  می
چنانچـه   -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       

 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي          شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته
بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می صوب نداشته باشند، این قبیل    درسی م 

 نـسبت بـه انتخـاب    گـاه  آن گذرانـده و    مجري برخی از دروس را به صورت جبرانـی     
خدمات سلف سـرویس بـدون یارانـه        ارایه -3 .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    

  .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ور جهاد دانشگاهی نیم

  مرکزي
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   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره): 4(ادامه جدول شماره 
  

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  +  +  ٢٠ 
 که در یکی از واحدهاي تولیدي دولتی یا گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

  .کار باشد غیردولتی مشغول به
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 حدید اراك

-  -  +  - 
تخفیف % 20 پودمانل تا سوم هر رشته در هر         به دانشجویان او   -1 :شرایط اختصاصی 

 .باشـد  میمرکز صورت خودگردان و تحت نظارت       خوابگاه به  -2  .گردد  شهریه اعطا می  
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اراك1 فرهنگ و هنر واحد

-  +  +  ٩٩ 

المقـدور در نوبـت عـصر     گان شاغل حتـی شد هاي پذیرفته   کالس -1: شرایط اختصاص 
شـود و در   شنبه و جمعه برگزار می روزهاي عادي و در نوبت صبح و عصر روزهاي پنج        

هـا در   هـا کـالس   شدگان سهمیه آزاد و تمایل آن      صورت به حدنصاب رسیدن پذیرفته    
% 40نام حداقـل ها ثبت  شـرط تشکیـل کـالس-2. دـشـد  نوبت صبح نیز برگزار خواه    

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3.باشدیـت پذیـرش میظـرف

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خمین1فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  ٦٣ 

گردد که در حـال حاضـر در یکـی از مراکـز     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 قراردادي  رسمی،ها و واحدهاي تولیدي به صورت  ها، سازمان صنعتی،کارخانجات، شرکت

  .کار داشته باشد و یا پیمانکاري اشتغال به
پـذیرش   نفر ظرفیـت   15 نام حداقل ها ثبت شرط تشکیل کالس  -1 :شرایط اختصاصی 

  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می ارایه -2 .باشد دانشجو می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گروه صنعتی صفا

  مرکزي

-  -  -  ١٤ 
 و مراکز دولتی یا  بهزیستیگردد که در ادارات به فردي اطالق میشاغل: تعریف شاغل

و داراي مـستندات و سـوابق   کـار   بـه غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول      
  .باشدفعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان هرمزگان

  .عدازظهر تشکیل خواهد شد ب2ها تا ساعت  ها فقط صبح  کالس:شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

شرکت خدمات دریایی تایدواتر 
   بندر عباس-خاورمیانه

-  -  +  ٤٠ 
گـردد کـه در اسـتخدام سـازمان هواپیمـایی         شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

، )ارتش،سـپاه، نیـروي انتظـامی     (هاي کشوري، نیـروي هـوایی         کشوري، شرکت فرودگاه  
  .باشد کار می هاي مرتبط با صنعت هوانوردي مشغول به ي هواپیمایی و حرفهها شرکت

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

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت هوانوردي بندرعباس

   کاربردي- یمرکز آموزش علم  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می ارایه: شرایط اختصاصی -  +  -  -
 کیش

-  -  -  ٩٩ 
ها   براي شاغلین کالس-2.باشد مختص داوطلبان بومی می پذیرش -1 :شرایط اختصاصی

 به دانشجویان رتبه -3. شود المقدور در روزهاي تعطیل برگزار می در نوبت عصر و حتی
 وسیله -4. شود تخفیف شهریه داده می% 20اول تا سوم هر رشته در هر پودمان تا سقف 

  . شود  به صورت خودگران اداره می سلف سرویس و بوفه،یاب و ذهابا

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

  هرمزگان

-  -  +  - 

رشته    نفر براي هر کد     15نام حداقل     ها ثبت   شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
سـایر شـعب   هـاي مـشابه    در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی          
 الزم را جهت اخذ و گذرانـدن برخـی از واحـدهاي     شدگان هر رشته بنیه علمی  پذیرفته

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

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3. مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی همدان

-  -  +  ٥١ 

 که به صورت رسمی، پیمانی و قراردادي گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
هاي خصوصی وابـسته بـه سـازمان مـذکور در              میراث فرهنگی و یا شرکت     در سازمان 

  .کار باشد هاي مرتبط با سازمان فعالیت دارند مشغول به زمینه
با ظرفیت  متقاضیان، در صورت ثبت به موقع درخواست خوابگاه -1 :شرایط اختصاصی

رانـه  خدمات سلف سـرویس بـدون یا   ارایه -2 .محدود براي دانشجو فراهم شده است     
  .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع دستی اللجین همدان

-  -  +  ٩٩ 
گردد  ریزي می ها متناسب با امکانات مرکز برنامه برگزاري کالس -1: شرایط اختصاصی

هاي افراد شـاغل در روز یـا سـاعت        گونه تعهدي مبنی بر برگزاري کالس       و مرکز هیچ  
  .باشد رویس بدون یارانه میخدمات سلف س ارایه -2 .خاصی ندارد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالیر

-  -  +  ٥١ 
گردد که به صورت رسمی، پیمانی، قراردادي         شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

هاي خصوصی وابسته به سازمان مذکور کـه در        در سازمان میراث فرهنگی و یا شرکت      
  .باشدکار  بهل هاي مرتبط با سازمان فعالیت دارند مشغو زمینه

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

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  میراث هگمتانه

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

  همدان

+  +  +  ٩٩ 

ممتاز هر دوره در صورت نیاز براي استخدام در التحصیالن     فارغ -1 :شرایط اختصاصی 
المقـدور در     ها حتـی     براي شاغلین کالس   -2. گردندمراکز صنعتی شهرستان معرفی می    
صورت خودگردان   سرویس ایاب و ذهاب به-3. شود نوبت عصر و ایام تعطیل برگزار می

ند و اولـین    دانـشجویانی کـه بـاالترین نمـره ورودي را داشـته باشـ             براي   -4. باشد    می
کاربردي بافق باشد تسهیالت تغذیه دانـشجویی و خوابگـاه بـه            -انتخابشان مرکز علمی  

به غیر پودمان   ( به دانشجویان غیربومی شاغل یک پودمان        -5. دباشصورت رایگان می  
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-6  .شود مهمانی داده می) اول

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  یزد  بافق
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   کاربردي پودمانی-هاي کارشناسی ناپیوسته علمیتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره): 4(ادامه جدول شماره 
  

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 رویسس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  +  ١٤ 

 و مراکز دولتی  بهزیستیگردد که در اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
و داراي مستندات و سوابق کار   بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول        

  .باشدفعالیت 
 ارایـه خـدمات سـلف    -2  .باشـد    خوابگاه مختص خواهران مـی     -1: شرایط اختصاصی 

  .باشد دون یارانه میسرویس ب

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان یزد

 ارایه خدمات سلف سرویس     -2 .ظرفیت خوابگاه محدود است    -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  -
  .باشد بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جواد االئمه یزد

شود و به علت محدود بودن  ن اداره میصورت خودگردا خوابگاه به : شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
  .باشد می نام ترتیب ثبت خوابگاه به ارایهاولویت  ظرفیت

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ساختمان و شهرسازي یزد

+  -  -  ٩٩ -  
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

نشانی و خدمات ایمنی  سازمان آتش
  یزد

+  -  +  ٦٤ 
د کـه در کارخانجـات صـنایع کاشـی و     گرد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

  .کار باشد سرامیک و مشابه آن مشغول به
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مجتمع کاشی میبد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  +  +
  میبد

 یزد

-  ٩٩  
ها   و شرکتهاي اجراییکه در دستگاه  گردد  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداقل یک سال سابقه کار     
  .مرتبط و بیمه الزم داشته و مشغول به کار باشد

  سایر مراکز آموزشی* 

 
هـا در جـدول فـوق درج    ج نگردیده و نیز مراکزي که عنوان آنها در جدول فوق در 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 مرتبط در  می90 تا 10یکی از کدهاي ) 4(هاي مندرج در جدول شماره ها براساس تعریف داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن•

  .توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایندمی) 99با کد اشتغال (ر مراکز آموزشی سای
  . باشند، ظرفیت پذیرش شاغل ندارند  مراکز آموزشی که در جدول فوق فاقد کد اشتغال می•
  .باشنداهی میها در جدول فوق درج نگردیده است فاقد شرایط اختصاصی و امکانات رف مراکز آموزشی که عنوان آن•

  
  
  



 49

  651 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 5(جدول شماره 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 ٩٩ حیط زیستدانشکده حفاظت م کرج البرز زن، مرد 35 40 آلودگی محیط زیست 6501

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 50 آلودگی محیط زیست 6502
 ١٨  بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران

کهگیلویه و  زن، مرد 25 50 آلودگی محیط زیست 6503
 ٥٨ 1گچساران کاربردي - علمیمرکز آموزش  گچساران بویراحمد

 ٩٩ دانشکده حفاظت محیط زیست کرج البرز زن، مرد 35 40 بازیافت 6504
 ٩٩ شهرداري رودهنکاربردي - علمیمرکز آموزش  رودهن تهران زن، مرد 15 60 بازیافت 6505
 ٣٨ شهرداري ورامینکاربردي - علمیمرکز آموزش  ورامین تهران زن، مرد 30 45 بازیافت 6506

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  یزد یزد زن، مرد 25 25 بازیافت 6507
 ٩٩ شانی و خدمات ایمنی یزدن سازمان آتش

  
  652 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 6(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي-  آموزش علمیمرکز تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 10 30 معماري 6508
 ١٥  جهاد دانشگاهی تبریز

 ١٧  تبریز شهرداريکاربردي - علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 معماري 6509
 - شبسترکاربردي - علمیمرکز آموزش  شبستر آذربایجان شرقی زن، مرد - 75 معماري 6510

  کاربردي- وزش علمیمرکز آم ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد - 75 معماري 6511
 -  جهاد دانشگاهی ارومیه

 - بوکانکاربردي - علمیمرکز آموزش  بوکان آذربایجان غربی زن، مرد - 30 معماري 6512
 - 2مهاباد کاربردي - علمیمرکز آموزش  مهاباد آذربایجان غربی زن، مرد - 75 معماري 6513

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 35 35 معماري 6514
 ٢٥ هاي اردبیل ها و دهیاري سازمان شهرداري 

 - 1ایالم کاربردي - علمیمرکز آموزش  ایالم ایالم زن، مرد - 75 معماري 6515
 - دشتیکاربردي - علمیمرکز آموزش  دشتی بوشهر زن، مرد - 75 معماري 6516

تربت  خراسان رضوي زن، مرد 30 40 معماري 6517
 ٩٩ 1 تربت حیدریهکاربردي - علمیمرکز آموزش  حیدریه

 ٩٩ شهرداري جغتايکاربردي - علمیمرکز آموزش  جغتاي خراسان رضوي زن، مرد 20 30 معماري 6518
 - 1سبزوار کاربردي - علمیمرکز آموزش  سبزوار خراسان رضوي زن، مرد - 30 معماري 6519
 - شیروانکاربردي - علمیمرکز آموزش  شیروان خراسان شمالی زن، مرد - 75 معماري 6520
 - 1دزفول کاربردي - علمیمرکز آموزش  دزفول خوزستان  مردزن، - 30 معماري 6521
 ٩٩ ابهرکاربردي - علمیمرکز آموزش  ابهر زنجان زن، مرد 35 40 معماري 6522
 ٩٩ 1شاهرود کاربردي - علمیمرکز آموزش  شاهرود سمنان زن، مرد 25 50 معماري 6523
 ٩٩ 2زاهدان اربردي ک- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 35 40 معماري 6524

 6525 شهرداري قمکاربردي - علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 10 40 معماري *
 ١٧  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *

 ٥١  .بایست بومی استان مربوط باشند  کدرشته محل میداوطلبان خواهر این * 6526 صنایع دستی استان قمکاربردي - علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 20 40 معماري *

 ٢٤ سقزکاربردي - علمیمرکز آموزش  سقز کردستان زن، مرد 20 30 معماري 6527
 ٩٩ صنایع دستی سنندجکاربردي - علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 25 50 معماري 6528

  کاربردي- مرکز آموزش علمی سیرجان کرمان زن، مرد - 70 معماري 6529
 - د دانشگاهی سیرجان جها

   کاربردي-  علمیمرکز آموزش کرمان کرمان زن، مرد - 75 معماري 6530
 -  جهاد دانشگاهی کرمان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد - 50 معماري 6531
 -  جهاد دانشگاهی کرمانشاه

 ١٥ اراآستکاربردي - علمیمرکز آموزش  آستارا گیالن زن، مرد 10 65 معماري 6532
 ١٧ شهرداري بروجردکاربردي - علمیمرکز آموزش  ازنا لرستان زن، مرد 35 35 معماري 6533
 ٩٩ 1الیگودرز کاربردي - علمیمرکز آموزش  الیگودرز لرستان زن، مرد 25 50 معماري 6534
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  652 زیرگروه آموزشی -هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 6(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 - نورآبادکاربردي - علمیمرکز آموزش  نورآباد لرستان زن، مرد - 40 معماري 6535

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تنکابن مازندران زن، مرد - 75 معماري 6536
 -  مهستان سبز شمال تنکابن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بندرلنگه هرمزگان زن، مرد 15 15 عماريم *
 6537 )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٩٩ 

 ٩٩ مالیرکاربردي - علمیمرکز آموزش  مالیر همدان زن، مرد 5 50 معماري 6538

  کاربردي- مرکز آموزش علمی یزد یزد دزن، مر 25 50 معماري 6539
 ٩٩  ساختمان و شهرسازي یزد

  مهندسی تکنولوژي  6540
  کاربردي- مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی مرد 35 40 حمل و نقل و ترافیک شهري

 ٢٣  نیروي انتظامی ارومیه

  مهندسی تکنولوژي 6541
  کاربردي-  آموزش علمیمرکز تهران تهران زن، مرد - 40  حمل و نقل و ترافیک شهري

 -  راه و ترابري
  مهندسی تکنولوژي *

  کاربردي- مرکز آموزش علمی قم قم زن، مرد 10 40  حمل و نقل و ترافیک شهري
 6542  شهرداري قم

  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
١٧ 

 - راه و ترابريکاربردي - علمیرکز آموزش م تهران تهران مرد - 40 مهندسی تکنولوژي راهسازي 6543
 ١٠ مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 60 - مهندسی تکنولوژي ساختمان 6544

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد - 75 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6545
 -  جهاد دانشگاهی ارومیه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل زن، مرد 35 35 وژي ساختمانمهندسی تکنول 6546
 ٩٩ پژوهان ایران سوله اردبیل  شرکت دانش

 - 1ایالم کاربردي - علمیمرکز آموزش  ایالم ایالم زن، مرد - 75 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6547

  کاربردي- میمرکز آموزش عل مشهد خراسان رضوي مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي ساختمان *
 6548  خانه کارگر واحد مشهد

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
١٦ 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد - 75 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6549
 -  جهاد دانشگاهی کرمان

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمانشاه شاهکرمان زن، مرد - 50 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6550
 - جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ساري مازندران زن، مرد 20 50 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6551
 ٣٢  جامعه اسالمی کارگران مازندران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6552
 ٩٩ و شهرسازي یزد ساختمان 

  مهندسی تکنولوژي 6553
 ١٠ مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان اصفهان زن، مرد 15 60  عمران آب و فاضالب

  مهندسی تکنولوژي  6554
 ١٠ مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 15 60 عمران آب و فاضالب

  
  653 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 7(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  مهندسی تکنولوژي 6555

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 20  آسانسور و باالبرها
 ٩٩  آسانسورسازي دماوند

  ی تکنولوژيمهندس 6556
   کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 25 15  آسانسور و باالبرها

 ٣٧ )تهران( شرکت صنعتی کوشا 

  مهندسی تکنولوژي 6557
  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 40 30  آسانسور و باالبرها

 ٣٢  شرکت فراز صنعت آیریا

  مهندسی تکنولوژي 6558
  کاربردي- مرکز آموزش علمی چابهار سیستان و بلوچستان زن، مرد 30 30 ندري تجهیزات ب

 ٩٩  چابهار

  مهندسی تکنولوژي 6559
  کاربردي- مرکز آموزش علمی بندرانزلی گیالن زن، مرد 40 35  تجهیزات بندري

 ٩٩  انزلی-واتر خاورمیانه دمات دریایی تاید شرکت خ

  مهندسی تکنولوژي 6560
 بندر عباس هرمزگان ، مردزن 20 20  تجهیزات بندري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت خدمات دریایی تایدواتر 

  بندرعباس-خاورمیانه 
٩٩ 

  
  654 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 8(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
 کد  عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

6561 
  مهندسی تکنولوژي

  ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
هاي  برداري از سیستم  گرایش بهره

 مخابراتی
   کاربردي- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 30

 ٢١  مخابرات آذربایجان شرقی
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  654 زیرگروه آموزشی -تحصیلی گروه آموزشی  صنعتهاي   کدرشته محل و عناوین رشته:) 8(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

6562 
  مهندسی تکنولوژي

  ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
هاي  برداري از سیستم  گرایش بهره

 مخابراتی
  کاربردي- موزش علمیمرکز آ تهران تهران زن، مرد 20 20

 ٤٤  مخابرات

6563 
  مهندسی تکنولوژي

  ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
هاي  برداري از سیستم  گرایش بهره

 مخابراتی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 35

 ٩٩  شرکت مخابرات خراسان رضوي

6564 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 یش دیتاگرا

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 20
 ٤٤ مخابرات

6565 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش دیتا

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 35
 ٩٩ شرکت مخابرات خراسان رضوي

6566 
  مهندسی تکنولوژي
 ICTات  ارتباطات و فناوري اطالع

 گرایش دیتا
  کاربردي- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 40 35

 ٩٩ )شیراز( صنایع مخابراتی راه دور ایران 

6567 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش دیتا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 40 20
 ٥٧  مخابرات استان کرمان

6568 
  وژيمهندسی تکنول

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش مخابرات سیار

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 30
 ٢١  مخابرات آذربایجان شرقی

6569 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش مخابرات سیار

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 20
 ٤٤  مخابرات

6570 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش مخابرات سیار

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 35
 ٩٩  شرکت مخابرات خراسان رضوي

6571 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش مخابرات سیار

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ازشیر فارس زن، مرد 40 35
 ٩٩  کارخانجات مخابراتی ایران

6572 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش مخابرات نوري

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 30
 ٢١ مخابرات آذربایجان شرقی

6573 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش مخابرات نوري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 20
 ٤٤  مخابرات

6574 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش مخابرات نوري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 35
 ٩٩  شرکت مخابرات خراسان رضوي

6575 
  مهندسی تکنولوژي

هاي  خابرات گرایش سوئیچ م
 شبکه ثابت

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 35
 ٩٩ شرکت مخابرات خراسان رضوي

6576 
  مهندسی تکنولوژي
هاي   مخابرات گرایش سوئیچ

 شبکه ثابت
  کاربردي- ش علمیمرکز آموز شیراز فارس زن، مرد 45 30

 ٩٩  کارخانجات مخابراتی ایران

  
  655 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:)9(ماره جدول ش

  ظرفیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 6577
  کاربردي- موزش علمیمرکز آ نهبندان خراسان جنوبی زن، مرد 30 30  استخراج معادن زیرزمینی

 ٩٩  نهبندان

  مهندسی تکنولوژي 6578
    موسسه آموزشی و پژوهشی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 30  استخراج معادن زیرزمینی

 ٩٩ )خراسان رضوي(وزارت صنایع و معادن 

  مهندسی تکنولوژي 6579
  کاربردي- مرکز آموزش علمی شاهرود سمنان مرد 30 30  استخراج معادن زیرزمینی

 ٩٩ السنگ البرز شرقی زغ

  مهندسی تکنولوژي 6580
 ٩٩ آبادهکاربردي - علمیمرکز آموزش  آباده فارس زن، مرد 15 30  استخراج معادن زیرزمینی

  مهندسی تکنولوژي 6581
  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 25 50  استخراج معادن زیرزمینی

 ١٥  معدنی کرمان

  مهندسی تکنولوژي 6582
 ٩٩ بافقکاربردي - علمیمرکز آموزش  بافق یزد مرد 25 50 عادن زیرزمینی استخراج م

  مهندسی تکنولوژي 6583
 ١٥ مرندکاربردي - علمیمرکز آموزش  مرند آذربایجان شرقی زن، مرد 20 50 کاشی و چینی- سرامیک

  مهندسی تکنولوژي 6584
  کاربردي- مرکز آموزش علمی میبد یزد زن، مرد 30 45 کاشی و چینی- سرامیک

 ٦٤ جتمع کاشی میبد م

  مهندسی تکنولوژي 6585
 99 میبدکاربردي - علمیمرکز آموزش  میبد یزد زن، مرد 15 60 کاشی و چینی- سرامیک
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  655 زیرگروه آموزشی -هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:)9(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  رشه  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 6586
  کاربردي- مرکز آموزش علمی مرند آذربایجان شرقی زن، مرد 20 50  فرآوري مواد معدنی فلزي

 ١٥  مرند

  مهندسی تکنولوژي  6587
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 30 فرآوري مواد معدنی فلزي

 ٩٩  مرکز تهران- ایرانصنایع و معادن

  مهندسی تکنولوژي 6588
  موسسه آموزشی و پژوهشی  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 30  فرآوري مواد معدنی فلزي

 ٩٩ )خراسان رضوي(وزارت صنایع و معادن 

  مهندسی تکنولوژي 6589
  کاربردي- مرکز آموزش علمی آباده فارس زن، مرد 15 30  فرآوري مواد معدنی فلزي

 ٩٩  آباده

  مهندسی تکنولوژي  6590
 ١٥ معدنی کرمانکاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 25 50 فرآوري مواد معدنی فلزي

  
  656 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 10(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد    مرکزعنوان  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 30 40 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6591
 ٢٦  جهاد دانشگاهی اصفهان

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  کرج البرز زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6592
 ٢٩ )کرج(شرکت صنعتی کوشا 

 ٩٩ پارس الکتریککاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 40 35 ژي الکترونیکمهندسی تکنولو 6593

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 30 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6594
 ٩٩  مرکز تهران- صنایع و معادن ایران 

  کاربردي- رکز آموزش علمیم مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي الکترونیک *
 6595  خانه کارگر واحد مشهد

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
١٦ 

 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6596
  کاربردي - علمیمرکز آموزش 

   صنعتی -شرکت خدمات علمی
 )مشهد(خراسان رضوي 

٩٩ 

 ٩٩ نیرو محرکهکاربردي - علمیمرکز آموزش  البرز قزوین زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6597
 ٢٢ بلداالمینکاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 50 25 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6598
 ٩٩ فذابردي کار- علمیمرکز آموزش  آمل مازندران زن، مرد 20 30 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6599

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6600
 ٩٩  جهاد دانشگاهی اراك

  مهندسی تکنولوژي  6601
 ١٠ مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 60 هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

  مهندسی تکنولوژي  6602
 ١٠ مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان اصفهان زن، مرد 15 60 هاي انتقال و توزیع که شب- برق

  مهندسی تکنولوژي  6603
 ١٠ مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 15 60 هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

  مهندسی تکنولوژي  6604
  کاربردي- مرکز آموزش علمی رشت نگیال زن،مرد 15 60 هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

 ١٠  واحد آموزشی گیالن

  مهندسی تکنولوژي  6605
  کاربردي- مرکز آموزش علمی ساري مازندران زن، مرد 15 60 هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

 ١٠  واحد آموزشی مازندران

  مهندسی تکنولوژي  6606
 ١٠  و پژوهشی اصفهانمجتمع آموزشی اصفهان اصفهان زن، مرد 15 60 برداري نیروگاه بهره

  مهندسی تکنولوژي 6607
  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اهواز خوزستان مرد 75 - برداري نیروگاه  بهره

 ١٠ صنعت آب و برق خوزستان

  مهندسی تکنولوژي 6608
 ١٠ مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 60  ابزار دقیق- کنترل

  ژيمهندسی تکنولو 6609
 - 1مهاباد کاربردي - علمیمرکز آموزش  مهاباد آذربایجان غربی زن، مرد - 60  ابزار دقیق- کنترل

  مهندسی تکنولوژي *
  کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 30 30  ابزار دقیق- کنترل

 6610  جامعه اسالمی کارگران اصفهان
  .لبان بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوط *

٩٩ 

  مهندسی تکنولوژي 6611
 ٩٩ کنگانکاربردي - علمیمرکز آموزش  کنگان بوشهر زن، مرد 25 50  ابزار دقیق- کنترل

  مهندسی تکنولوژي 6612
  کاربردي- رکز آموزش علمیم تهران تهران زن، مرد 40 35  ابزار دقیق- کنترل

 ٩٩  پارس الکتریک

  مهندسی تکنولوژي 6613
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 15  ابزار دقیق-نترل ک

 ٣٧ )تهران(شرکت صنعتی کوشا 

  مهندسی تکنولوژي 6614
  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 30  ابزار دقیق- کنترل

 ٩٩  مرکز تهران- صنایع و معادن ایران 

  مهندسی تکنولوژي 6615
 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 50  ابزار دقیق- کنترل

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  صنعتی  -شرکت خدمات علمی

 )مشهد(خراسان رضوي 
٩٩ 
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  656 زیرگروه آموزشی -هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 10(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد    مرکزعنوان  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 6616
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 40 30  ابزار دقیق-کنترل

 ٣٢ شرکت فراز صنعت آیریا

  مهندسی تکنولوژي 6617
  کاربردي- مرکز آموزش علمی البرز قزوین زن، مرد 25 50  ابزار دقیق- کنترل

 ٩٩  نیرو محرکه

  ندسی تکنولوژيمه 6618
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 40  ابزار دقیق- کنترل

 ١٩  علوم و فنون قزوین

  مهندسی تکنولوژي 6619
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  آمل مازندران زن، مرد 20 30  ابزار دقیق- کنترل

 ٩٩  فذا

  مهندسی تکنولوژي 6620
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  چالوس درانمازن زن، مرد 25 50  ابزار دقیق- کنترل

 ٩٩  کارآموزان چالوس

  مهندسی تکنولوژي 6621
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  اراك مرکزي زن، مرد 30 45  ابزار دقیق- کنترل

 ٩٩ جهاد دانشگاهی اراك

  مهندسی تکنولوژي 6622
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد 20 20  ساخت و تولید- کنترل

 ٩٩ رسازي دماوند آسانسو

  مهندسی تکنولوژي 6623
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 15  ساخت و تولید- کنترل

 ٣٧ )تهران( شرکت صنعتی کوشا 
  مهندسی تکنولوژي  *

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  نی ریز فارس زن، مرد 30 45  ساخت و تولید-کنترل
 6624  نی ریز

  .ن کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در ای *
٩٩ 

  مهندسی تکنولوژي 6625
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 45 30  ساخت و تولید- کنترل

 ١٦  خانه کارگر واحد کرمان

  مهندسی تکنولوژي 6626
 ٩٩ کارآموزان چالوساربردي ک- علمیمرکز آموزش  چالوس مازندران زن، مرد 25 50  ساخت و تولید- کنترل

  مهندسی تکنولوژي 6627
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  کرج البرز زن، مرد 25 50  فرآیند- کنترل

 ٢٩ )کرج(شرکت صنعتی کوشا 

  مهندسی تکنولوژي 6628
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 15  فرآیند- کنترل

 ٣٧ )تهران( شرکت صنعتی کوشا 

  
  657 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 11 (جدول شماره

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 20 مهندسی تکنولوژي اویونیک 6629
 ٤٠ نوردي تهران صنعت هوا

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي اویونیک 6630
 ٤٠  فنون و خدمات هوایی تهران

 ٢٢ بلداالمینکاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 50 25 مهندسی تکنولوژي اویونیک 6631

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  هرانت تهران زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي هواپیما 6632
 ٤٠  فنون و خدمات هوایی تهران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 40 مهندسی تکنولوژي هواپیما 6633
 ٤٠  فنون و خدمات هوایی مشهد

 6634 مجتمع هوادریاکاربردي - علمیمرکز آموزش  شیراز فارس مرد 50 - مهندسی تکنولوژي هواپیما •
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

٤٣ 

 ٢٢ بلداالمینکاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 50 25 مهندسی تکنولوژي هواپیما 6635

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بندر عباس هرمزگان زن، مرد 30 30 مهندسی تکنولوژي هواپیما 6636
 ٤٠  صنعت هوانوردي بندرعباس

  مهندسی تکنولوژي 6637
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد CPL & IR( 50 25( هوانوردي خلبانی

 ٤٠  فنون و خدمات هوایی تهران

  
  658 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 12(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل مرد 35 35 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6638
 ٩٩ پژوهان ایران سوله اردبیل  شرکت دانش

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرج البرز زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6639
 ٢٩ )کرج(شا  شرکت صنعتی کو

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  بوشهر بوشهر زن، مرد 35 35 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6640
 ٩٩  استانداري بوشهر

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 10 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6641
 ٣١  انجمن سازندگان قطعات خودرو

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران رانته زن، مرد 5 70 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6642
 ٣٣  پژوهش و مهندسی جوش ایران
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  658 زیرگروه آموزشی -هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 12(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 - شرکت صنعتی آماکاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 40 دسی تکنولوژي جوشکاريمهن 6643

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 15 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6644
 ٣٧ )تهران( شرکت صنعتی کوشا 

 بردي کار- علمیمرکز آموزش  قدس تهران مرد 20 30 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6645
 ١٦ خانه کارگر واحد شهر قدس

چهارمحال و  مرد 25 25 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6646
 ٩٩ عالمهکاربردي - علمیمرکز آموزش  شهرکرد بختیاري

 ٤٧ تصمیم یارتوسکاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي مرد 20 20 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6647

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  اهواز خوزستان ن، مردز 20 20 مهندسی تکنولوژي جوشکاري *
 6648  جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٥٢ 

 کاربردي - علمیمرکز آموزش  شیراز فارس زن، مرد 20 30 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6649
 ١٦ ازخانه کارگر واحد شیر

 ٩٩ نیرو محرکهکاربردي - علمیمرکز آموزش  البرز قزوین زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6650
 ١٩ علوم و فنون قزوینکاربردي - علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6651
 ٢٢ بلداالمینکاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 50 25 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6652
 ٩٩   دورودکاربردي- مرکز آموزش علمی  دورود  لرستان زن، مرد 20 40 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6653
 ٩٩ فذاکاربردي - علمیمرکز آموزش  آمل مازندران زن، مرد 20 30 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6654
 ٩٩ بافقکاربردي - علمیمرکز آموزش  بافق یزد مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6655

  مهندسی تکنولوژي 6656
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 40 35 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ١٦  خانه کارگر واحد تبریز

  مهندسی تکنولوژي 6657
 کاربردي - علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی مرد 30 40 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ١٩  آذربایجان شرقیصنایع کوچک

  مهندسی تکنولوژي 6658
 کاربردي - علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 35 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٢٠ )تبریز(صنایع و معادن آذربایجان شرقی 

  مهندسی تکنولوژي 6659
  ديکاربر- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 30 45 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٩٩  ذوب آهن اردبیل

  مهندسی تکنولوژي  6660
 کاربردي - علمیمرکز آموزش  پارس آباد اردبیل زن، مرد 35 40 ابزار ساخت و تولید ماشین

 ١٦ خانه کارگر واحد پارس آباد

  مهندسی تکنولوژي 6661
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 45 30 ابزار ساخت و تولید ماشین

 ١٦  اصفهان23ر واحد  خانه کارگ

  مهندسی تکنولوژي 6662
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرج البرز مرد 50 25 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ١٦  خانه کارگر واحد کرج

  مهندسی تکنولوژي  6663
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرج البرز زن، مرد 25 50 ابزار ساخت و تولید ماشین

 ٢٩ )کرج( شرکت صنعتی کوشا 

  سی تکنولوژي مهند 6664
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  هشتگرد البرز زن، مرد - 75 ابزار ساخت و تولید ماشین

 -  خانه کارگر واحد ساوجبالغ

  مهندسی تکنولوژي 6665
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد 70 - ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ١٦  خانه کارگر واحد تهران

  مهندسی تکنولوژي 6666
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 20 ابزار  تولید ماشین ساخت و

 ٣٤ )تهران(ساپکو 

  مهندسی تکنولوژي 6667
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 15 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٣٧ )تهران( شرکت صنعتی کوشا 

  مهندسی تکنولوژي 6668
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد 10 30 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٩٩  قالبسازان ایران

  مهندسی تکنولوژي  6669
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  قدس تهران زن، مرد 20 30 ابزار ساخت و تولید ماشین

 ١٦  خانه کارگر واحد شهر قدس

  مهندسی تکنولوژي  6670
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  دمشه خراسان رضوي زن، مرد 20 20 ابزار ساخت و تولید ماشین

 ٤٧ تصمیم یارتوس
  مهندسی تکنولوژي  *

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي مرد 40 35 ابزار ساخت و تولید ماشین
 6671  خانه کارگر واحد مشهد

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
١٦ 

  وژي مهندسی تکنول 6672
 ٩٩ ابهرکاربردي - علمیمرکز آموزش  ابهر زنجان زن، مرد 35 40 ابزار ساخت و تولید ماشین

  مهندسی تکنولوژي 6673
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  زنجان زنجان زن، مرد 30 20 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ١٦  خانه کارگر واحد زنجان

  مهندسی تکنولوژي 6674
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 40 35 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ١٦  خانه کارگر واحد زاهدان

  مهندسی تکنولوژي 6675
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  شیراز فارس زن، مرد 45 30 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٩٩  کارخانجات مخابراتی ایران

  مهندسی تکنولوژي  6676
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  البرز قزوین زن، مرد 30 30 ابزار ساخت و تولید ماشین

 ١٦  خانه کارگر واحد قزوین

  مهندسی تکنولوژي 6677
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  البرز قزوین زن، مرد 25 50 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٩٩ نیرو محرکه

  مهندسی تکنولوژي 6678
  کاربردي- علمی آموزش مرکز تاکستان قزوین زن، مرد 40 35 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٣٢  تاکستان
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  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 6679
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 40 ابزار ن ساخت و تولید ماشی

 ١٩ علوم و فنون قزوین

  مهندسی تکنولوژي  6680
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  رفسنجان کرمان زن، مرد 60 15 ابزار ساخت و تولید ماشین

 ١٦  خانه کارگر واحد رفسنجان

  مهندسی تکنولوژي 6681
 کاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان ، مردزن 45 30 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ١٦ خانه کارگر واحد کرمان

  مهندسی تکنولوژي  6682
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  گرگان گلستان زن، مرد 50 25 ابزار ساخت و تولید ماشین

 ١٦ خانه کارگر واحد گرگان

  مهندسی تکنولوژي 6683
 کاربردي - علمی آموزش مرکز رشت گیالن مرد 50 25 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ١٦ خانه کارگر واحد رشت

  مهندسی تکنولوژي 6684
 کاربردي - علمیمرکز آموزش  ساري مازندران مرد 15 60 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٩٩ هاي سنگین مازندران سازه

  مهندسی تکنولوژي 6685
 رديکارب- علمیمرکز آموزش  شهر قائم مازندران مرد 50 25 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ١٦  قائم شهر19 خانه کارگر واحد 

  مهندسی تکنولوژي 6686
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  کیاکال مازندران زن، مرد 35 40 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٥٩  سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  مهندسی تکنولوژي  6687
  برديکار- علمیمرکز آموزش  اراك مرکزي زن، مرد 37 38 ابزار ساخت و تولید ماشین

 ٢٠  حدید اراك

  مهندسی تکنولوژي 6688
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ساوه مرکزي زن، مرد 50 25 ابزار  ساخت و تولید ماشین

 ٦٣  گروه صنعتی صفا

  مهندسی تکنولوژي 6689
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 40 35 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ١٦  خانه کارگر واحد تبریز

  مهندسی تکنولوژي 6690
 کاربردي - علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 35 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٢٠ )تبریز(صنایع و معادن آذربایجان شرقی 

  مهندسی تکنولوژي 6691
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تیکمه داش آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٩٩ شهریار تیکمه داش استاد 

  مهندسی تکنولوژي 6692
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 30 45 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ١٦  خانه کارگر واحد اردبیل

  مهندسی تکنولوژي  6693
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 30 45 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 ٩٩ ذوب آهن اردبیل 

  مهندسی تکنولوژي 6694
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 35 40 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٩٩ پژوهان ایران سوله اردبیل  شرکت دانش

  مهندسی تکنولوژي 6695
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرج البرز زن، مرد 25 50 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٢٩ )کرج( شرکت صنعتی کوشا 

  تکنولوژيمهندسی  6696
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  هشتگرد البرز زن، مرد - 75 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 -  خانه کارگر واحد ساوجبالغ

  مهندسی تکنولوژي 6697
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 30 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٩٩  قالبسازان ایران

  مهندسی تکنولوژي 6698
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 20 شی صنعتیک  طراحی و نقشه

 ٤٧  تصمیم یارتوس

  مهندسی تکنولوژي  6699
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 75 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 -  جهاد دانشگاهی مشهد

  مهندسی تکنولوژي 6700
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  زنجان نجانز زن، مرد 30 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ١٦  خانه کارگر واحد زنجان

  مهندسی تکنولوژي 6701
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  البرز قزوین زن، مرد 25 50 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٩٩  نیرو محرکه

  مهندسی تکنولوژي  6702
  ردي کارب- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 40 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 ١٩ علوم و فنون قزوین

  مهندسی تکنولوژي 6703
  کاربردي- علمیمرکز آموزش   بغر آباد اسالم کرمانشاه زن، مرد 20 55 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٩٩  اسالم آباد غرب

  مهندسی تکنولوژي 6704
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 30 30 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٩٩ دیریت صنعتی کرمانشاه سازمان م

  مهندسی تکنولوژي  6705
کهگیلویه و  زن، مرد 10 30 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  دهدشت بویراحمد
 ٩٩  دهدشت

  مهندسی تکنولوژي  6706
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  رشت گیالن مرد 40 35 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 ١٦  خانه کارگر واحد رشت

  سی تکنولوژيمهند 6707
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ساري مازندران زن، مرد 35 40 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٩٩ هاي سنگین مازندران  سازه

  مهندسی تکنولوژي  6708
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کیاکال مازندران زن، مرد 35 40 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 ٥٩  سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  کنولوژيمهندسی ت 6709
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ساوه مرکزي زن، مرد 50 25 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 ٦٣  گروه صنعتی صفا
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  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
 کد  عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 6710
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 30 40 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

 ٢٦  جهاد دانشگاهی اصفهان

  مهندسی تکنولوژي 6711
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 20 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

 ٩٩ )تهران( پژوهشی وزارت صنایع و معادن  آموزشی و

  مهندسی تکنولوژي 6712
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 75 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

 -  عالمه طبرسی

  مهندسی تکنولوژي 6713
  موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران زن، مرد 30 20 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

 ٩٩ ن دانشسارعلوم و فنو
  مهندسی تکنولوژي *

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران زن، مرد - 75 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم
 6714  هادي

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
- 

  مهندسی تکنولوژي 6715
 مشهد راسان رضويخ زن، مرد 25 50 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  صنعتی -شرکت خدمات علمی 

 )مشهد( خراسان رضوي 
٩٩ 

  مهندسی تکنولوژي 6716
  موسسه آموزش عالی آزاد مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 50 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

 -  خوارزمی خراسان رضوي

  مهندسی تکنولوژي 6717
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 50 25 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

 ٢٢  بلداالمین

  مهندسی تکنولوژي  6718
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  گرگان گلستان زن، مرد - 75 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

 - 2 گرگان 

  مهندسی تکنولوژي  6719
  کاربردي- لمیعمرکز آموزش  اراك مرکزي زن، مرد 35 40 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

 ٩٩  جهاد دانشگاهی اراك
  مهندسی تکنولوژي *

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 30 30 هاي کامپیوتري  شبکه
 6720  جامعه اسالمی کارگران اصفهان

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٩٩ 

  مهندسی تکنولوژي 6721
تیران و  اصفهان زن، مرد - 50 هاي کامپیوتري بکه ش

 کرون
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 -  تیران و کرون

  مهندسی تکنولوژي 6722
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 40 هاي کامپیوتري  شبکه

 ١٧ سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران 

  مهندسی تکنولوژي 6723
  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران زن، مرد - 50 ي کامپیوتريها  شبکه

 -  فناوران اطالعات تهران

  مهندسی تکنولوژي 6724
  موسسه آموزش عالی آزاد  مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 50 هاي کامپیوتري  شبکه

 - خوارزمی خراسان رضوي

  مهندسی تکنولوژي 6725
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  بجنورد مالیخراسان ش زن، مرد - 70 هاي کامپیوتري  شبکه

 - جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

  مهندسی تکنولوژي 6726
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  زنجان زنجان زن، مرد 25 50 هاي کامپیوتري  شبکه

 ٩٩ جهاد دانشگاهی زنجان

  مهندسی تکنولوژي  6727
  کاربردي- لمیعمرکز آموزش  پاسارگاد فارس زن، مرد 30 45 هاي کامپیوتري شبکه

 ٩٩  پاسارگاد

  مهندسی تکنولوژي 6728
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 35 40 هاي کامپیوتري  شبکه

 ٩٩  سازمان مدیریت صنعتی سنندج

  مهندسی تکنولوژي 6729
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سیرجان کرمان زن، مرد - 70 هاي کامپیوتري  شبکه

 -  جهاد دانشگاهی سیرجان

  مهندسی تکنولوژي 6730
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بابل مازندران زن، مرد 10 65 هاي کامپیوتري  شبکه

 ٩٩  جهاد دانشگاهی بابل
  مهندسی تکنولوژي *

   فناوري اطالعات
  گرایش امنیت اطالعات

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 30
 6731 پردازي ایران  شرکت داده

  .پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت  *
- 

6732 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش امنیت اطالعات
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 35

 ٩٩  شرکت مخابرات خراسان رضوي

6733 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات
 عات گرایش امنیت اطال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 40
 ١٩ علوم و فنون قزوین

6734 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش امنیت اطالعات
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بابل مازندران زن، مرد 10 65

 ٩٩  جهاد دانشگاهی بابل

6735 
  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات 

 یسی تحت وبنو گرایش برنامه
  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران زن، مرد - 40

 -  انفورماتیک ایران

6736 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

 نویسی تحت وب  گرایش برنامه
  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران زن، مرد - 50

 -  فناوران اطالعات تهران

6737 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

 نویسی تحت وب مه گرایش برنا
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 75

 -  جهاد دانشگاهی مشهد

6738 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

 نویسی تحت وب  گرایش برنامه
 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 50

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
   صنعتی -شرکت خدمات علمی

 )مشهد(خراسان رضوي 
٩٩ 

6739 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

 نویسی تحت وب  گرایش برنامه
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  بجنورد خراسان شمالی زن، مرد - 70

 - جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

6740 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

 نویسی تحت وب  گرایش برنامه
  يکاربرد- علمیمرکز آموزش  قروه کردستان زن، مرد - 40

 - 1قروه  
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  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

6741 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  وبنویسی تحت  گرایش برنامه
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد - 50

 -  جهاد دانشگاهی کرمانشاه

6742 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 نویسی تحت وب گرایش برنامه
کهگیلویه و  زن، مرد - 40

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  یاسوج بویراحمد
 -  جهاد دانشگاهی یاسوج

6743 
  مهندسی تکنولوژي

  ي اطالعات  فناور
 نویسی تحت وب گرایش برنامه

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  بابل مازندران زن، مرد 10 65
 ٩٩ جهاد دانشگاهی بابل

6744 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

 نویسی تحت وب  گرایش برنامه
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  همدان همدان زن، مرد - 50

 -  جهاد دانشگاهی همدان

6745 
  نولوژيمهندسی تک

   فناوري اطالعات
  گرایش تجارت الکترونیک

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 30
 ٢١  مخابرات آذربایجان شرقی

6746 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 20 55

 ٩٩ صنعتی اردبیل سازمان مدیریت 

6747 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیموزش آمرکز  تهران تهران زن، مرد 20 30

 ١٩ )تهران( تحقیقات صنعتی ایران 

6748 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  ربرديکا- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 45

 ٩٩  عالمه طبرسی

6749 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
چهارمحال و  زن، مرد - 40

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  شهرکرد بختیاري
 - جهاد دانشگاهی شهرکرد

6750 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیکز آموزش مر کاشمر خراسان رضوي زن، مرد - 70

 -  جهاد دانشگاهی کاشمر

6751 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 75

 -  جهاد دانشگاهی مشهد

6752 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بجنورد مالیخراسان ش زن، مرد - 70

 -  جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

6753 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
سیستان و  زن، مرد 25 25

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  چابهار بلوچستان
 ٩٩ چابهار 

6754 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شیراز فارس زن، مرد - 40

 -  جهاد دانشگاهی شیراز

6755 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کازرون فارس زن، مرد 25 50

 ٩٩ کازرون 

6756 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین دزن، مر 30 45

 ١٩  علوم و فنون قزوین

  مهندسی تکنولوژي *
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قم قم زن - 50

 6757 شفیعه 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
- 

6758 
  لوژيمهندسی تکنو

   فناوري اطالعات
  گرایش تجارت الکترونیک

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  زرند کرمان زن، مرد - 70
 - جهاد دانشگاهی زرند

6759 
  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات

  گرایش تجارت الکترونیک
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  همدان همدان زن، مرد - 50

 - جهاد دانشگاهی همدان

6760 
  لوژيمهندسی تکنو

 فناوري اطالعات گرایش خدمات 
 اي در شهرداري رایانه

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 45 30
 ١٧  تبریز شهرداري 

6761 
  مهندسی تکنولوژي

 فناوري اطالعات گرایش خدمات 
 اي در شهرداري رایانه

 تهران تهران زن، مرد 20 40
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

   فناوري اطالعات و ارتباطاتسازمان 
  شهرداري تهران

١٧ 

6762 
  مهندسی تکنولوژي

 فناوري اطالعات گرایش خدمات 
 اي در شهرداري رایانه

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  رودهن تهران زن، مرد 10 50
 ٩٩ شهرداري رودهن 

6763 
  مهندسی تکنولوژي

 فناوري اطالعات گرایش خدمات 
 اي در شهرداري رایانه

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  ازنا لرستان  مردزن، 35 35
 ١٧ شهرداري بروجرد
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  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  تکنولوژي فناوري اطالعاتمهندسی  6764
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 30 10  گرایش طراحی صفحات وب

 ١٥  جهاد دانشگاهی تبریز

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6765
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 30  گرایش طراحی صفحات وب

 ٢١ ایجان شرقی مخابرات آذرب

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6766
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 25 40  گرایش طراحی صفحات وب

 ٩٩  صنعتی اصفهان-شرکت خدمات علمی

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6767
  بردي کار- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد - 50  گرایش طراحی صفحات وب

 - هرند

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6768
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مبارکه اصفهان زن، مرد - 50  گرایش طراحی صفحات وب

 - مبارکه 

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6769
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 30  گرایش طراحی صفحات وب

 - 2 جهاد دانشگاهی تهران 

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6770
 تهران تهران زن، مرد 30 45  گرایش طراحی صفحات وب

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات  

 شهرداري تهران
١٧ 

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6771
 - آزاد انفورماتیک ایرانموسسه آموزش عالی  تهران تهران زن، مرد - 40  گرایش طراحی صفحات وب

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6772
 - موسسه آموزش عالی آزاد فناوران اطالعات تهران تهران تهران زن، مرد - 50  گرایش طراحی صفحات وب

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6773
 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 50  گرایش طراحی صفحات وب

  رديکارب- علمیمرکز آموزش 
   صنعتی-شرکت خدمات علمی 

 )مشهد( خراسان رضوي 
٩٩ 

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6774
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زنجان زنجان زن، مرد 25 50  گرایش طراحی صفحات وب

 ٩٩  جهاد دانشگاهی زنجان

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6775
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 40 35  گرایش طراحی صفحات وب

 ٩٩ سازمان مدیریت صنعتی سنندج

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6776
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  لنگرود گیالن زن، مرد - 40  گرایش طراحی صفحات وب

 -  جهاد دانشگاهی لنگرود

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6777
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بابل مازندران ردزن، م 10 65  گرایش طراحی صفحات وب

 ٩٩  جهاد دانشگاهی بابل

  مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 6778
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  همدان همدان زن، مرد - 50  گرایش طراحی صفحات وب

 - جهاد دانشگاهی همدان

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6779
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی ردزن، م 35 40 گرایش فناوري اطالعات

 ١٣ بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6780
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 30 10 گرایش فناوري اطالعات

 ١٥ جهاد دانشگاهی تبریز

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6781
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 30 فناوري اطالعاتگرایش 

 ٢١ مخابرات آذربایجان شرقی

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6782
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ملکان آذربایجان شرقی زن، مرد - 70 گرایش فناوري اطالعات

 -  جهاد دانشگاهی ملکان

اوري اطالعات مهندسی تکنولوژي فن 6783
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد - 75 گرایش فناوري اطالعات

 -  جهاد دانشگاهی ارومیه

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6784
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تکاب آذربایجان غربی زن، مرد - 75 گرایش فناوري اطالعات

 - )تکاب(دهخدا 

ولوژي فناوري اطالعات مهندسی تکن 6785
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 25 25 گرایش فناوري اطالعات

 ٢٤  جهاد دانشگاهی اردبیل

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6786
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  آران و بیدگل اصفهان زن، مرد 10 30 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩  آران و بیدگل

 تکنولوژي فناوري اطالعات مهندسی 6787
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 30 40 گرایش فناوري اطالعات

 ٢٦  جهاد دانشگاهی اصفهان

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6788
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد - 75 گرایش فناوري اطالعات

 -  علویجه

فناوري اطالعات مهندسی تکنولوژي  6789
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد - 50 گرایش فناوري اطالعات

 - هرند 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6790
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  خوروبیابانک اصفهان زن، مرد - 75 گرایش فناوري اطالعات

 - خور و بیابانک

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6791
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ایالم ایالم زن، مرد - 75 رایش فناوري اطالعاتگ

 - 1ایالم  

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6792
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کنگان بوشهر زن، مرد 25 50 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩ کنگان 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6793
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران ، مردزن 20 20 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩ )تهران(آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن  

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6794
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 30 گرایش فناوري اطالعات

 - 2جهاد دانشگاهی تهران 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6795
 تهران تهران زن، مرد 20 40  فناوري اطالعاتگرایش

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

  شهرداري تهران
١٧ 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6796
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 30 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩ مرکز تهران -صنایع و معادن ایران

6797 
  مهندسی تکنولوژي

 فناوري اطالعات گرایش فناوري  
 اطالعات

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50
 ٩٩ عالمه طبرسی
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  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6798
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 65 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩  تهران26 فرهنگ و هنر واحد 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6799
  کاربردي -علمیمرکز  تهران تهران زن، مرد 35 35 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩ آموزش و پژوهش صنایع ایران

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6800
  موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران زن، مرد - 30 گرایش فناوري اطالعات

 - عصر دین و دانش

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6801
  موسسه آموزش عالی آزاد رانته تهران زن، مرد 15 30 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩  مدیریت فناوري امیرکبیر

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6802
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شهریار تهران زن، مرد - 40 گرایش فناوري اطالعات

 - 3 جهاد دانشگاهی تهران 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6803
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بشرویه  جنوبیخراسان زن، مرد 20 40 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩ بشرویه 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6804
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بیرجند خراسان جنوبی زن، مرد - 40 گرایش فناوري اطالعات

 -  جهاد دانشگاهی بیرجند

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6805
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تربت جام ان رضويخراس زن، مرد 15 60 گرایش فناوري اطالعات

 ٤٩ )تربت جام( صنعت غذا 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6806
 ٩٩ قوچانکاربردي - علمیمرکز آموزش  قوچان خراسان رضوي زن، مرد 15 35 گرایش فناوري اطالعات

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6807
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بجنورد ن شمالیخراسا زن، مرد - 75 گرایش فناوري اطالعات

 - 2 بجنورد 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6808
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شیروان خراسان شمالی زن، مرد - 75 گرایش فناوري اطالعات

 -  شیروان

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6809
  مع عالی آموزشی و پژوهشی مجت اهواز خوزستان زن، مرد 40 - گرایش فناوري اطالعات

 ١٠ صنعت آب و برق خوزستان

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6810
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اهواز خوزستان زن، مرد - 70 گرایش فناوري اطالعات

 -  جهاد دانشگاهی اهواز

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6811
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ولدزف خوزستان زن، مرد - 30 گرایش فناوري اطالعات

 - 1 دزفول 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6812
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زنجان زنجان زن، مرد 25 50 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩  جهاد دانشگاهی زنجان

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6813
سیستان و  زن، مرد 25 25 گرایش فناوري اطالعات

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ارچابه بلوچستان
 ٩٩  چابهار

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6814
سیستان و  زن، مرد - 45 گرایش فناوري اطالعات

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان بلوچستان
 -  جهاد دانشگاهی زاهدان

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6815
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شیراز فارس زن، مرد 40 35 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩ )شیراز( صنایع مخابراتی راه دور ایران 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6816
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  معلم کالیه قزوین زن، مرد 25 50 گرایش فناوري اطالعات

 ٤٩  الموت
مهندسی تکنولوژي فناوري  *

  کاربردي- علمیرکز آموزش م قم قم زن - 50 اطالعات گرایش فناوري اطالعات
 6817  شفیعه

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
- 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6818
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بیجار کردستان زن، مرد 30 45 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩  بیجار

ت مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعا 6819
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 35 40 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩  سازمان مدیریت صنعتی سنندج

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6820
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زرند کرمان زن، مرد - 70 گرایش فناوري اطالعات

 -  جهاد دانشگاهی زرند

العات مهندسی تکنولوژي فناوري اط 6821
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد - 75 گرایش فناوري اطالعات

 -  جهاد دانشگاهی کرمان

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6822
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  گرگان گلستان زن، مرد - 70 گرایش فناوري اطالعات

 -  جهاد دانشگاهی استان گلستان

ي اطالعات مهندسی تکنولوژي فناور 6823
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  طوالش گیالن زن، مرد 35 35 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩ 1تالش 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6824
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  لنگرود گیالن زن، مرد - 40 گرایش فناوري اطالعات

 -  جهاد دانشگاهی لنگرود

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6825
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بروجرد لرستان زن، مرد 35 35 یش فناوري اطالعاتگرا

 ٩٩ 1 بروجرد 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6826
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  خرم آباد لرستان زن، مرد - 45 گرایش فناوري اطالعات

 -  جهاد دانشگاهی لرستان

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6827
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  نورآباد لرستان زن، مرد - 40 وري اطالعاتگرایش فنا

 - نورآباد 

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6828
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بابل مازندران زن، مرد 10 65 گرایش فناوري اطالعات

 ٩٩  جهاد دانشگاهی بابل

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6829
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  چالوس مازندران زن، مرد 25 50 تگرایش فناوري اطالعا

 ٩٩  کارآموزان چالوس

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6830
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  محالت مرکزي زن، مرد 25 25 گرایش فناوري اطالعات

 ٦٢ ور  جهاد دانشگاهی نیم

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6831
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  همدان همدان زن، مرد - 50 تگرایش فناوري اطالعا

 -  جهاد دانشگاهی همدان
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  660 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:)14(جدول شماره 
  ظرفیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6832
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 20 شکالت با گرایش آردي

 ١٨  شیرین عسل

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6833
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 20 30 شکالت با گرایش آردي

 ٩٩  عتیق

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6834
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 25 کالت با گرایش آرديش

 ٩٩ )عج(صنایع غالت قائم 

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6835
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  خرمدره زنجان زن، مرد 35 40 شکالت با گرایش آردي

 ٥٣  شرکت سهامی عام صنعتی مینو

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6836
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 20 ا گرایش غیرآرديشکالت ب

 ١٨  شیرین عسل

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6837
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 20 30 شکالت با گرایش غیرآردي

 ٩٩ عتیق 

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6838
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 25 شکالت با گرایش غیرآردي

 ٩٩ )عج(صنایع غالت قائم 

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6839
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  خرمدره زنجان زن، مرد 35 40 شکالت با گرایش غیرآردي

 ٥٣  شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 6840
 ١٢  غله8 بازرگانی منطقه 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 25 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 6841
 ٩٩ )عج( صنایع غالت قائم 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 35 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 6842
 ١٨ صنعت غذاي تهران 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  خرمدره زنجان زن، مرد 34 40 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 6843
 ٥٣  شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بوشهر بوشهر زن، مرد 35 35 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6844
 ٩٩ استانداري بوشهر 

 ٩٩ کنگانکاربردي - علمیمرکز آموزش  کنگان بوشهر دزن، مر 25 50 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6845

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 25 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6846
 ٩٩ )عج(صنایع غالت قائم 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  اهواز خوزستان زن، مرد - 70 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6847
 - جهاد دانشگاهی اهواز

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  خرمدره زنجان زن، مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6848
 ٥٣  شرکت سهامی عام صنعتی مینو

 ٩٩ پاسارگادکاربردي - علمیمرکز آموزش  پاسارگاد فارس زن، مرد 30 45 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6849

 ٥٩ بابلکاربردي - علمیمرکز آموزش  بابل مازندران دزن، مر 15 60 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6850

  مهندسی تکنولوژي 6851
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 35  روغن خوراکی- صنایع غذایی

 ١٨  صنعت غذاي تهران

  مهندسی تکنولوژي 6852
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  البرز قزوین زن، مرد 35 35  روغن خوراکی- صنایع غذایی

 ٣٢  شرکت صنعتی مهرام

  مهندسی تکنولوژي 6853
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بابل مازندران زن، مرد 15 60  روغن خوراکی- صنایع غذایی

 ٥٩  بابل

  
  661 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:)15(جدول شماره 

  ظرفیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته

  شاغل  آزاد
جنس 

کد   عنوان مرکز  شهر  استان  رشپذی
  اشتغال

 ٢٢ مراغهکاربردي - علمیمرکز آموزش  مراغه آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6854

 ٩٩ میاندوآبکاربردي - علمیمرکز آموزش  میاندوآب آذربایجان غربی زن، مرد 20 50 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6855

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6856
 ١٦  خانه کارگر واحد اردبیل

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کاشان اصفهان مرد 55 20 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6857
 ١٦  کاشان17 خانه کارگر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرج برزال مرد 50 25 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6858
 ١٦  خانه کارگر واحد کرج

 تهران تهران مرد 20 20 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6859
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت 
 پس از فروش خودرو

٣٢ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد 70 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6860
 ١٦  خانه کارگر واحد تهران
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  661 زیرگروه آموزشی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:)15(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 - راه و ترابريکاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران رانته مرد - 40 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6861
 ٣٦ شرکت سایپاکاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد 20 20 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6862
 ٩٩ بشرویهکاربردي - علمیمرکز آموزش  بشرویه خراسان جنوبی مرد 20 40 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6863
 - 1بیرجند کاربردي - علمیمرکز آموزش  بیرجند خراسان جنوبی مرد - 30 نیک خودرومهندسی تکنولوژي مکا 6864
 ٤٧ تصمیم یارتوسکاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 20 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6865

  مهندسی تکنولوژي  *
 6866 نی ریزردي کارب- علمیمرکز آموزش  نی ریز فارس ، مردزن 30 45 مکانیک خودرو

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٩٩ 

 ٩٩ نیرو محرکهکاربردي - علمیمرکز آموزش  البرز قزوین زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6867
 ٩٩ 1سنندج کاربردي - علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 30 40 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6868
 - بمکاربردي - علمیمرکز آموزش  بم کرمان زن، مرد - 75 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6869

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 45 30 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6870
 ١٦  خانه کارگر واحد کرمان

 ٥٦ کهنوجکاربردي - علمیمرکز آموزش  کهنوج کرمان دزن، مر 20 20 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6871
 - )ع(امام رضا کاربردي - علمیمرکز آموزش  غرب آباد اسالم کرمانشاه زن، مرد - 75 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6872
 ٩٩ 1تالش کاربردي - علمیمرکز آموزش  طوالش گیالن زن، مرد 35 35 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6873

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بروجرد لرستان زن، مرد 30 40 نولوژي مکانیک خودرومهندسی تک 6874
 ٢٠ کنندگان بروجرد  شرکت تعاونی تولید

 ٩٩ بافقکاربردي - علمیمرکز آموزش  بافق یزد مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6875

مهندسی تکنولوژي مکانیک  6876
 - راه و ترابريکاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 50 هاي راهسازي و راهداري ماشین

مهندسی تکنولوژي مکانیک  6877
  موسسه آموزشی و پژوهشی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 30 هاي راهسازي و راهداري ماشین

 ٩٩ )خراسان رضوي( وزارت صنایع و معادن 

  
  662 زیرگروه آموزشی - آموزشی  صنعتهاي تحصیلی گروه   کدرشته محل و عناوین رشته:)16(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 45  مهندسی تکنولوژي صنایع الستیک 6878
 ١٩ )تهران( صنایع الستیک 

  
  751 زیرگروه آموزشی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  ل و عناوین رشته کدرشته مح:)17(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  بهداشت مواد غذایی 7501
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 35  با منشاء دامی

 99 زوین جهاد کشاورزي ق

علی  فارس زن، مرد 30 30 تکنولوژي پرورش گاو 7502
 آبادکمین

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 99 )علی آباد( جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  رشت گیالن زن، مرد 25 25 تکنولوژي پرورش گاو 7503
 99 )رشت( جهاد کشاورزي گیالن 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تربت جام خراسان رضوي زن، مرد 15 60 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 7504
 49 )تربت جام( صنعت غذا 

  
  752 زیرگروه آموزشی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)18(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 35 توزیع و مصرف آب کشاورزي 7505
 ٩٩  جهاد کشاورزي قزوین

7506 
  مهندسی تکنولوژي 

  ساخت و تولید
 هاي زراعی  گرایش ماشین

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  رشت گیالن زن، مرد 25 25
 ٩٩ )رشت( جهاد کشاورزي گیالن 
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  753 زیرگروه آموزشی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  رشته محل و عناوین رشته کد:)19(جدول شماره 
  ظرفیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بمپور سیستان و بلوچستان زن، مرد 40 35 هاي روغنی تولید دانه 7507
 ٩٩ )بمپور(اورزي سیستان و بلوچستان  جهاد کش

علی  فارس زن، مرد 30 30 هاي روغنی تولید دانه 7508
 آبادکمین

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 ٩٩ )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 35 هاي روغنی تولید دانه 7509
 ٩٩  جهاد کشاورزي قزوین

  برداري هتولید و بهر 7510
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 20 30  از گیاهان دارویی و معطر

 ٩٩  جهاد کشاورزي اردبیل

  برداري تولید و بهره 7511
چهارمحال و  زن، مرد 25 25  از گیاهان دارویی و معطر

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شهرکرد بختیاري
 ٩٩  جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

  برداري تولید و بهره 7512
چهارمحال و  زن، مرد 20 40  از گیاهان دارویی و معطر

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  فارسان بختیاري
 ٩٩ فارسان 

  برداري تولید و بهره 7513
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  رشت گیالن زن، مرد 25 25  از گیاهان دارویی و معطر

 ٩٩ )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

   پرورشتولید و 7514
چهارمحال و  زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شهرکرد بختیاري
 ٩٩  جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

  تولید و پرورش 7515
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بجنورد خراسان شمالی زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

 ٩٩  جهاد کشاورزي بجنورد

  رشتولید و پرو 7516
شهرجدید فارس زن، مرد 20 30  گل و گیاهان زینتی

 صدرا
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 ٩٩ هاي صدرا  مجتمع گلخانه

  تولید و پرورش 7517
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  رشت گیالن زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

 ٩٩ )رشت( جهاد کشاورزي گیالن 

  تولید و پرورش 7518
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تنکابن مازندران زن، مرد 30 10  گل و گیاهان زینتی

 ١١  شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  
  851 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)20(جدول شماره 

  ظرفیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   زعنوان مرک  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

8501 
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

  گرایش پیشگیري 
 در حریق و حوادث

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 35 40
 ٣٥ سوانح طبیعی

8502 
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

  گرایش پیشگیري 
 در حریق و حوادث

  رديکارب- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 40 20
 ١٧ هاي استان کرمان  سازمان همیاري شهرداري

8503 
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

  گرایش مدیریت عملیات 
 در حریق و حوادث

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  یزد یزد زن، مرد 25 25
 ٩٩ نشانی و خدمات ایمنی یزد  سازمان آتش

  مدیریت امداد در سوانح  8504
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران ن، مردز 35 40 ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی(

 ٣٥ سوانح طبیعی

  مدیریت امداد در سوانح 8505
 ٩٩ کازرونکاربردي - علمیمرکز آموزش  کازرون فارس زن، مرد 25 50 ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی (

  مدیریت امداد در سوانح 8506
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  آمل مازندران زن، مرد 25 25 ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی (

 ٩٩  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 75 - مدیریت امور امداد *
 8507 نیروي انتظامی تبریز 

  .صاص دارد، اردبیل و زنجان اخت شرقیهاي آذربایجانظرفیت پذیرش در این کد رشته محل به داوطلبان بومی استان *
٢٣ 

چهارمحال و  زن، مرد 25 50 مدیریت امور امداد 8508
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شهرکرد بختیاري

 ٩٩ تعاونی پیام شهرکرد 

  
  852 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)21(جدول شماره 

  شاغل  آزاد  عنوان رشته  کدرشته  شظرفیت پذیر
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 ٩٩ الرستانکاربردي - علمیمرکز آموزش  الرستان فارس زن، مرد 20 50 تربیت مبلغ قرآن کریم 8509

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 45 30 تربیت مبلغ قرآن کریم *•
  .بایست بومی استان مربوط باشند واهر این کدرشته محل میداوطلبان خ * 8510  قم- شهید محالتی سپاه 

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
٥٥ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  آمل مازندران زن، مرد 25 50 تربیت مبلغ قرآن کریم 8511
 ٩٩  مازندران5 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  خمین مرکزي زن، مرد 10 65 تربیت مبلغ قرآن کریم 8512
 ٩٩  خمین1 فرهنگ و هنر واحد 
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  853 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)22(جدول شماره 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 30 حسابداري گرایش حسابرسی 8513
 ٩٩  سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 ٩٩ برازجانکاربردي - علمیمرکز آموزش  برازجان بوشهر زن، مرد 40 35 حسابداري گرایش حسابرسی 8514

  کاربردي- علمی آموزش مرکز تهران تهران زن - 40 حسابداري گرایش حسابرسی 8515
 - 4 جهاد دانشگاهی تهران 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 65 حسابداري گرایش حسابرسی 8516
 ٩٩  تهران44 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 30 حسابداري گرایش حسابرسی 8517
 ٩٩  تهران56 فرهنگ و هنر واحد 

چهارمحال و  زن، مرد - 75 حسابداري گرایش حسابرسی 8518
 - 1شهرکرد کاربردي - علمیمرکز آموزش  شهرکرد بختیاري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 30 30 حسابداري گرایش حسابرسی 8519
 ٩٩  سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  جاجرم ان شمالیخراس زن، مرد - 40 حسابداري گرایش حسابرسی 8520
 - جاجرم 

 - جهاد دانشگاهی اهوازکاربردي - علمیمرکز آموزش  اهواز خوزستان زن، مرد - 70 حسابداري گرایش حسابرسی 8521

سیستان و  زن، مرد 25 50 حسابداري گرایش حسابرسی 8522
 ٩٩ 3زاهدان کاربردي - علمیمرکز آموزش  زاهدان بلوچستان

 ١٩ علوم و فنون قزوینکاربردي - علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 40  گرایش حسابرسیحسابداري 8523

 8524 استانداري کرمانکاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 75 - حسابداري گرایش حسابرسی *
  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

٩٩ 

 - 2گنبد کاووس کاربردي - علمیمرکز آموزش  گنبد کاووس گلستان زن، مرد - 75 حسابداري گرایش حسابرسی 8525

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بروجرد لرستان زن، مرد 30 40 حسابداري گرایش حسابرسی 8526
 ٢٠ کنندگان بروجرد  شرکت تعاونی تولید

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز ن شرقیآذربایجا زن، مرد 35 40 حسابداري گرایش دولتی 8527
 ١٣  بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

 8528 نیروي انتظامی تبریزکاربردي - علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 75 - حسابداري گرایش دولتی *
 ٢٣  .دبیل و زنجان اختصاص دارد، ار شرقیهاي آذربایجانظرفیت پذیرش در این کد رشته محل به داوطلبان بومی استان *

 ٩٩ میاندوآبکاربردي - علمیمرکز آموزش  میاندوآب آذربایجان غربی زن، مرد 20 50 حسابداري گرایش دولتی 8529

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 35 - حسابداري گرایش دولتی 8530
 ٢٥ هاي اردبیل ها و دهیاري  سازمان شهرداري

 ٩٩ دهلرانکاربردي - علمیمرکز آموزش  دهلران ایالم زن، مرد 35 40  دولتیحسابداري گرایش 8531
 ٩٩ استانداري بوشهرکاربردي - علمیمرکز آموزش  بوشهر بوشهر زن، مرد 35 35 حسابداري گرایش دولتی 8532
 ٤٦ )مرکز تهران(موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت  تهران تهران زن، مرد 35 - حسابداري گرایش دولتی 8533
 ٩٩ بشرویهکاربردي - علمیمرکز آموزش  بشرویه خراسان جنوبی زن، مرد 20 40 سابداري گرایش دولتیح 8534
 ٩٩ شهرداري جغتايکاربردي - علمیمرکز آموزش  جغتاي خراسان رضوي زن، مرد 20 40 حسابداري گرایش دولتی 8535
 ٩٩ قوچاناربردي ک- علمیمرکز آموزش  قوچان خراسان رضوي زن، مرد 15 35 حسابداري گرایش دولتی 8536

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زنجان زنجان زن، مرد 25 50 حسابداري گرایش دولتی 8537
 ٩٩  جهاد دانشگاهی زنجان

سیستان و  زن، مرد - 75 حسابداري گرایش دولتی 8538
 - 1زاهدان کاربردي - علمیمرکز آموزش  زاهدان بلوچستان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شیراز فارس زن، مرد - 50 حسابداري گرایش دولتی 8539
 -  سازمان مدیریت صنعتی شیراز

 ٩٩  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد * 8540 استانداري کرمانکاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 75 - حسابداري گرایش دولتی *

کهگیلویه و  مردزن،  25 50 حسابداري گرایش دولتی 8541
 ٥٨ 1گچساران کاربردي - علمیمرکز آموزش  گچساران بویراحمد

 - شبسترکاربردي - علمیمرکز آموزش  شبستر آذربایجان شرقی زن، مرد - 75 حسابداري گرایش مالی 8542

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 25 25 حسابداري گرایش مالی 8543
 ٩٩ بیلاداره کل تعاون استان ارد

 - 1پارس آباد کاربردي - علمیمرکز آموزش  پارس آباد اردبیل زن، مرد - 75 حسابداري گرایش مالی 8544

آران و  اصفهان زن، مرد 10 30 حسابداري گرایش مالی 8545
 ٩٩ آران و بیدگلکاربردي - علمیمرکز آموزش  بیدگل

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 30 30 حسابداري گرایش مالی *
 8546  جامعه اسالمی کارگران اصفهان

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٩٩ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 25 40 حسابداري گرایش مالی 8547
 ٩٩  صنعتی اصفهان- شرکت خدمات علمی 
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  853 زیرگروه آموزشی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  درشته محل و عناوین رشته ک:)22(جدول شماره  ادامه
  ظرفیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  يکاربرد- علمیمرکز آموزش  تیران و کرون اصفهان زن، مرد - 50 حسابداري گرایش مالی 8548
 - تیران و کرون 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  خوروبیابانک اصفهان زن، مرد - 75 حسابداري گرایش مالی 8549
 - خور و بیابانک

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  دره شهر ایالم زن، مرد 20 20 حسابداري گرایش مالی 8550
 ٣٠ 1دره شهر  

  کاربردي- علمی مرکز آموزش دیلم بوشهر زن، مرد - 75 حسابداري گرایش مالی 8551
 - دیلم 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 15 40 حسابداري گرایش مالی 8553
 ٩٩  تهران24فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 25 حسابداري گرایش مالی 8554
 ٩٩  تهران48 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران  مردزن، - 40 حسابداري گرایش مالی 8555
 -  تهران49 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 30 حسابداري گرایش مالی 8556
 ٩٩  تهران56 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شهریار تهران زن، مرد - 40 حسابداري گرایش مالی 8557
 - 3هی تهران  جهاد دانشگا

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کاشمر خراسان رضوي زن، مرد - 70 حسابداري گرایش مالی 8558
 -  جهاد دانشگاهی کاشمر

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 30 30 حسابداري گرایش مالی 8559
 ٩٩  سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ابهر زنجان ، مردزن 35 40 حسابداري گرایش مالی 8560
 ٩٩ ابهر 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 40 حسابداري گرایش مالی 8561
 ١٩ علوم و فنون قزوین 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  معلم کالیه قزوین زن، مرد 25 50 حسابداري گرایش مالی 8562
 ٤٩ الموت 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 30 30 حسابداري گرایش مالی *
 8563 مالیاتی قم 

  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
١٥ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 35 40 حسابداري گرایش مالی 8564
 ٩٩  سازمان مدیریت صنعتی سنندج

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 30 40 حسابداري گرایش مالی 8565
 ٩٩ 1سنندج  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قروه کردستان زن، مرد 20 20 حسابداري گرایش مالی 8566
 ٩٩ 1قروه  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بم کرمان زن، مرد - 75 حسابداري گرایش مالی 8567
 - بم 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کهنوج مانکر زن، مرد 20 20 حسابداري گرایش مالی 8568
 ٥٦ کهنوج 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  غرب آباد اسالم کرمانشاه زن، مرد 35 40 حسابداري گرایش مالی 8569
 ٩٩ اسالم آباد غرب 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بروجرد لرستان زن، مرد 10 30 حسابداري گرایش مالی 8570
 ٩٩ 2بروجرد  

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تنکابن مازندران زن، مرد - 75 حسابداري گرایش مالی 8571
 - مهستان سبز شمال تنکابن

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مالیر همدان زن، مرد 5 50 حسابداري گرایش مالی 8572
 ٩٩ مالیر 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 حسابداري گرایش مالیاتی 8573
 ١٣ حد آذربایجان شرقی بازرگانی وا

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 35 40 حسابداري گرایش مالیاتی 8574
 ٩٩  سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 30 حسابداري گرایش مالیاتی 8575
 ١٩ )تهران( تحقیقات صنعتی ایران 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 40 35 یاتیحسابداري گرایش مال 8576
 ٥٠ مالیاتی مشهد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اهواز خوزستان زن، مرد 35 - حسابداري گرایش مالیاتی 8577
 ٥٠ مالیاتی اهواز 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین زن، مرد 35 40 حسابداري گرایش مالیاتی 8578
 ١٩ ون قزوینعلوم و فن 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 30 30 حسابداري گرایش مالیاتی *
 8579 مالیاتی قم 

  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
١٥ 
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  854 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)23(جدول شماره 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شبستر آذربایجان شرقی زن، مرد - 75 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8580
 - شبستر 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بوکان غربیآذربایجان  زن، مرد - 30 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8581
 - بوکان 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تکاب آذربایجان غربی زن، مرد - 75 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8582
 - )تکاب(دهخدا  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  گرمی اردبیل زن، مرد - 75 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8583
 - گرمی 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 70 - ثبتیحقوق قضایی گرایش علوم  8584
 ١٧ هاي استان اصفهان  شهرداري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ایالم ایالم زن، مرد - 40 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8585
 - 2ایالم  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  برازجان بوشهر زن، مرد 35 40 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8586
 ٩٩ برازجان 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن - 40 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8587
 - 4 جهاد دانشگاهی تهران 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی *
 8588  تهران54 فرهنگ و هنر واحد 

  . داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به *
٩٩ 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 10 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8589
 ٤١ قوه قضاییه تهران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 75 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8590
 ٤٢  کانون سردفتران و دفتریاران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تربت حیدریه خراسان رضوي زن، مرد 30 40  قضایی گرایش علوم ثبتیحقوق 8591
 ٩٩ 1تربت حیدریه  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سبزوار خراسان رضوي زن، مرد 25 30 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8592
 ٣٢ 2سبزوار  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 45 30 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8593
 ١٧ شهرداري مشهد 

سیستان و  زن، مرد - 40 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8594
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زابل بلوچستان

 - جهاد دانشگاهی زابل 

سیستان و  زن، مرد 35 40 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8595
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان بلوچستان

 ٩٩ 2ن زاهدا 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کازرون فارس زن، مرد 25 50 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8596
 ٩٩ کازرون 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  معلم کالیه قزوین زن، مرد 25 50 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8597
 ٤٩ الموت 

  کاربردي- علمیزش مرکز آمو سنندج کردستان زن، مرد 40 35 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8598
 ٤١ قوه قضاییه کردستان 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 40 10 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8599
 ٤١  دادگستري استان کرمان

 آباد اسالم کرمانشاه زن، مرد - 75 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8600
 غرب 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 - )ع( امام رضا 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد - 50  قضایی گرایش علوم ثبتیحقوق 8601
 -  جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  آستارا گیالن زن، مرد 10 65 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8602
 ١٥ آستارا 

  کاربردي - علمیز آموزش مرک تنکابن مازندران زن، مرد - 75 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8603
 - مهستان سبز شمال تنکابن

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اراك مرکزي زن، مرد - 30 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8604
 -  اراك1 فرهنگ و هنر واحد 

 ٩٩ مالیرکاربردي - علمیمرکز آموزش  مالیر همدان زن، مرد 5 50 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8605

  حقوق گرایش ارشاد 8606
 - گرمیکاربردي - علمیمرکز آموزش  گرمی اردبیل زن، مرد - 75 در امور کیفري

  حقوق گرایش ارشاد 8607
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 10  در امور کیفري

 ٤١  قوه قضاییه تهران

  حقوق گرایش ارشاد 8608
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 20  در امور کیفري

 ٤١  قوه قضاییه خراسان رضوي

  حقوق گرایش ارشاد 8609
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  زنجان زنجان زن، مرد 25 15  در امور کیفري

 ٩٩ قوه قضاییه زنجان

  حقوق گرایش ارشاد 8610
سیستان و  زن، مرد 20 20  در امور کیفري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان بلوچستان
 ٥٤ )سیستان و بلوچستان(ها   سازمان زندان

  حقوق گرایش ارشاد  *
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 30 30 در امور کیفري

 8611  قوه قضاییه قم
  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *

٤١ 

  حقوق گرایش ارشاد  8612
  کاربردي - علمیموزش مرکز آ سنندج کردستان زن، مرد 40 35 در امور کیفري

 ٤١ قوه قضاییه کردستان

  حقوق گرایش ارشاد 8613
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 40 10  در امور کیفري

 ٤١  دادگستري استان کرمان

  حقوق گرایش ارشاد 8614
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  خرم آباد لرستان زن، مرد 30 30  در امور کیفري

 ٤١ ستاندادگستري استان لر
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  854 زیرگروه آموزشی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)23(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  حقوق گرایش ارشاد 8615
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  نهاوند همدان ردزن، م - 40  در امور کیفري

 - نهاوند

  حقوق گرایش ارشاد  8616
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 10 در امور مدنی

 ٤١ قوه قضاییه تهران 

  حقوق گرایش ارشاد  *
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 30 30 در امور مدنی

 8617 قوه قضاییه قم 
  .بایست بومی استان مربوط باشند اوطلبان خواهر این کدرشته محل مید *

٤١ 

  حقوق گرایش ارشاد  8618
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 40 10 در امور مدنی

 ٤١  دادگستري استان کرمان

  حقوق گرایش ارشاد  8619
  يکاربرد- علمیمرکز آموزش  خرم آباد لرستان زن، مرد 30 30 در امور مدنی

 ٤١  دادگستري استان لرستان

  
  855 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)24(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
   کاربردي- علمیمرکز آموزش   تهران  تهران  زن، مرد 15 10  مدیریت بیمه گرایش اشخاص 8620

 ٦٦   تهران-بیمه ایران شرکت سهامی 

چهارمحال و  زن، مرد 20 30 مدیریت بیمه گرایش اشخاص 8621
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  فارسان بختیاري

 ٩٩ فارسان 

  اربردي ک- علمیمرکز آموزش  کاشمر خراسان رضوي زن، مرد - 70 مدیریت بیمه گرایش اشخاص 8622
 - جهاد دانشگاهی کاشمر

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 40 35 مدیریت بیمه گرایش اموال 8623
 ٩٩  سازمان مدیریت صنعتی تبریز

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  گناوه بوشهر زن، مرد 25 50 مدیریت بیمه گرایش اموال 8624
 ٩٩ بندرسازان گناوه 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش   تهران  تهران  زن، مرد 15 10  رایش اموالمدیریت بیمه گ 8625
 ٦٦   تهران-شرکت سهامی بیمه ایران  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 10 30 مدیریت بیمه گرایش اموال 8626
 ٩٩  انجمن مدیریت ایران واحد خراسان رضوي

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کازرون فارس زن، مرد 25 50 مدیریت بیمه گرایش اموال 8627
 ٩٩ کازرون 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 40 35 مدیریت بیمه گرایش اموال 8628
 ٩٩  سازمان مدیریت صنعتی سنندج

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 15 15 مدیریت بیمه گرایش اموال 8629
 ٩٩ ی کرمانشاه سازمان مدیریت صنعت

گنبد  گلستان زن، مرد - 75 مدیریت بیمه گرایش مسئولیت 8630
 کاووس

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 - 2گنبد کاووس  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 20 مدیریت تعاون 8631
 ١١ شرقی  اداره کل تعاون استان آذربایجان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 50 مدیریت تعاون 8632
 ٩٩ )تهران( شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی 

چهارمحال و  زن، مرد 25 50 مدیریت تعاون 8633
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  شهرکرد بختیاري

 ٩٩ تعاونی پیام شهرکرد

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شاهرود سمنان زن، مرد 30 - مدیریت تعاون 8634
 ٩٩ )شاهرود(ورزي استان سمنان  جهاد کشا

  856 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)25(جدول شماره 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 30 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8635
 ٩٩ سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 تهران تهران زن، مرد - 40 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8636
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت 
 پس از فروش خودرو

- 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 35 40 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8637
 ٩٩ )تهران(چرم  

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8638
 ٩٩  تهران31فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8639
 ٩٩  تهران41حد  فرهنگ و هنر وا

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8640
 - بازرگانی واحد خراسان رضوي

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 40 30 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8641
 ٣٢  شرکت فراز صنعت آیریا
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  856 زیرگروه آموزشی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)25(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  آمل مازندران زن، مرد 25 50 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8642

 ٩٩  مازندران5 فرهنگ و هنر واحد 

 ٣٣ بهشهرکاربردي - علمیمرکز آموزش  بهشهر مازندران زن، مرد 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8643

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8644
 ٩٩  تهران31 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 30 ت گرایش فرهنگیمدیریت تبلیغا 8645
 ٩٩  خراسان رضوي1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد - 45 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8646
 -  جهاد دانشگاهی زاهدان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کوهدشت لرستان زن، مرد 25 50 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8647
 ٩٩  لرستان1 فرهنگ و هنر واحد 

  857 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)26(جدول شماره 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  گناوه بوشهر زن، مرد 35 40 مدیریت خدمات بندري 8648

 ٩٩ بندرسازان گناوه 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بندرانزلی گیالن زن، مرد 40 35 مدیریت خدمات بندري 8649
 ٩٩  انزلی-واتر خاورمیانه   شرکت خدمات دریایی تاید

 بندر عباس هرمزگان زن، مرد 20 20 مدیریت خدمات بندري 8650
  کاربردي - علمیمرکز آموزش 

  شرکت خدمات دریایی تایدواتر 
  بندرعباس-خاورمیانه 

٩٩ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بندرلنگه هرمزگان زن، مرد 15 15 مدیریت خدمات بندري *
 8651 )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد 

  .وطلبان بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به دا *
٩٩ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 25 25 مدیریت گردشگري 8652
 ٩٩ صنایع دستی تبریز 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 20 50 مدیریت گردشگري 8653
 ٩٩ صنایع دستی اردبیل 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 35 40 مدیریت گردشگري 8654
 ٢٧  صنایع دستی نقش جهان اصفهان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 20 مدیریت گردشگري 8655
 ٩٩  صنایع دستی استان تهران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 60 مدیریت گردشگري 8656
 - 2 صنعت جهانگردي تهران 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 40 مدیریت گردشگري 8657
 - 3 صنعت جهانگردي تهران 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30 مدیریت گردشگري 8658
 ٩٩  تهران37فرهنگ و هنر واحد 

  ديکاربر- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 50 مدیریت گردشگري 8659
 ٥١  میراث خراسان رضوي

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 20 مدیریت گردشگري •
 8660  هتلداري و جهانگردي پردیسان

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
٥١ 

  ديکاربر- علمیمرکز آموزش  زنجان زنجان زن، مرد 50 25 مدیریت گردشگري 8661
 ٩٩ میراث زنجان 

 ٩٩ دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوار فارس زن، مرد 25 50 مدیریت گردشگري 8662
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 20 40 مدیریت گردشگري *

 8663  صنایع دستی استان قم
  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *

٥١ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 25 50 گريمدیریت گردش 8664
 ٩٩ صنایع دستی سنندج 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  رشت گیالن زن، مرد 30 30 مدیریت گردشگري 8665
 ٩٩ )رشت( گیالن 1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ساري مازندران زن، مرد 35 40 مدیریت گردشگري 8666
 ٩٩  مازندران1ر واحد فرهنگ و هن

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کالردشت مازندران زن، مرد 25 50 مدیریت گردشگري 8667
 ٩٩ گلدشت کالردشت

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بندرلنگه هرمزگان زن، مرد - 30 مدیریت گردشگري 8668
 - کیش 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  همدان همدان زن، مرد 20 30 مدیریت گردشگري 8669
 ٥١ میراث هگمتانه

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  یزد یزد زن، مرد 20 20 مدیریت گردشگري 8670
 ٩٩ جواد االئمه یزد

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 35 35 مدیریت هتلداري 8671
 ٩٩ صنایع دستی اردبیل 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 60 مدیریت هتلداري 8672
 - 2صنعت جهانگردي تهران 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 40 مدیریت هتلداري 8673
 - 3 صنعت جهانگردي تهران 
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  857 زیرگروه آموزشی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)26(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ذیرشظرفیت پ

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 30 مدیریت هتلداري 8674
 -  مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 50 مدیریت هتلداري 8675
 ٥١ ن رضوي میراث خراسا

 ٩٩ دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوار فارس زن، مرد 25 50 مدیریت هتلداري 8676

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 20 40 مدیریت هتلداري *
 8677  صنایع دستی استان قم

  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
٥١ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کالردشت مازندران زن، مرد 25 50 مدیریت هتلداري 8678
 ٩٩ گلدشت کالردشت 

  
  858 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)27(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 - مدیریت حفاظت اطالعات •
 8679 مالک اشتر تهران

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
٤٣ 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 - مدیریت حفاظت اطالعات 8680
 ٢٣ می خراسان رضوينیروي انتظا

  
  859 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)28(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان و بلوچستانسیستان  زن، مرد - 45 گران سیاسی هدایت 8681
 -  جهاد دانشگاهی زاهدان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قم قم زن، مرد 45 30 گران سیاسی هدایت *•
  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می * 8682  قم- شهید محالتی سپاه 

  .حل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان این کدرشته ماز پذیرفته •
٥٥ 

  
  860 زیرگروه آموزشی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)29(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  تربیت مربی 8683
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ارومیه آذربایجان غربی زن 35 35 بستان مراکز پیش از د

 ١٤  بهزیستی استان آذربایجان غربی

  تربیت مربی  8684
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن 10 50 مراکز پیش از دبستان

 ١٤  بهزیستی استان اصفهان

  تربیت مربی 8685
  کاربردي- علمیرکز آموزش م تهران تهران زن 20 20  مراکز پیش از دبستان

 ١٤  بهزیستی استان تهران

  تربیت مربی 8686
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بیرجند خراسان جنوبی زن 10 30  مراکز پیش از دبستان

 ١٤  بهزیستی استان خراسان جنوبی

  تربیت مربی  8687
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن 25 25 مراکز پیش از دبستان

 ١٤ ی استان خراسان رضوي بهزیست

  تربیت مربی 8688
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن 20 20  مراکز پیش از دبستان

 ١٤  بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

  تربیت مربی 8689
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شیراز فارس زن 30 45  مراکز پیش از دبستان

 ١٤  بهزیستی استان فارس

  بیت مربیتر 8690
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  رشت گیالن زن 30 20  مراکز پیش از دبستان

 ١٤  سازمان بهزیستی استان گیالن

  تربیت مربی 8691
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بندر عباس هرمزگان زن 20 50  مراکز پیش از دبستان

 ١٤  بهزیستی استان هرمزگان

  
  951 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  ته کدرشته محل و عناوین رش:)30(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  شناسی اجتماعی آسیب 9501
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 30  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ١٤ یستی استان آذربایجان شرقی بهز
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  951 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)30(جدول شماره ادامه 
  شاغل  آزاد  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  شناسی اجتماعی آسیب *

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 75 - یري از اعتیاد گرایش پیشگ
 9502 نیروي انتظامی تبریز 

   .، اردبیل و زنجان اختصاص دارد شرقیهاي آذربایجانظرفیت پذیرش در این کد رشته محل به داوطلبان بومی استان *
٢٣ 

  شناسی اجتماعی آسیب 9503
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 35 35  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ١٤  بهزیستی استان آذربایجان غربی

  شناسی اجتماعی آسیب 9504
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ارومیه آذربایجان غربی مرد 35 40  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ٢٣  نیروي انتظامی ارومیه

  شناسی اجتماعی آسیب 9505
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  گلپایگان اصفهان زن، مرد 25 25 یاد گرایش پیشگیري از اعت

 ٩٩  گلپایگان

  شناسی اجتماعی  آسیب 9506
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ایالم ایالم زن، مرد 50 25 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ١٤  بهزیستی استان ایالم

  شناسی اجتماعی آسیب 9507
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 50  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ٩٩ )تهران( شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی 

  شناسی اجتماعی آسیب 9508
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ١٧  فرهنگی هنري شهرداري تهران

  شناسی اجتماعی آسیب 9509
چهارمحال و   مردزن، 35 40  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شهرکرد بختیاري
 ١٤  بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري

  شناسی اجتماعی آسیب 9510
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  بیرجند خراسان جنوبی زن، مرد 10 30  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ١٤ بهزیستی استان خراسان جنوبی

  شناسی اجتماعی آسیب 9511
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 75 - یشگیري از اعتیاد گرایش پ

 ٢٣  نیروي انتظامی خراسان رضوي

  شناسی اجتماعی آسیب 9512
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اهواز خوزستان زن، مرد 35 30  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ١٤  بهزیستی استان خوزستان

  شناسی اجتماعی  آسیب 9513
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مهدیشهر سمنان زن، مرد 30 30 گیري از اعتیادگرایش پیش

 ١٤ شهر استان سمنان  بهزیستی مهدي

  شناسی اجتماعی آسیب 9514
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ١٤  بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

  ی اجتماعیشناس آسیب 9515
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شیراز فارس زن، مرد 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ١٤  بهزیستی استان فارس

  شناسی اجتماعی آسیب 9516
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن، مرد 30 40  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 ١٤  بهزیستی استان کرمان

  شناسی اجتماعی آسیب 9517
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تفت یزد زن، مرد 20 20 یشگیري از اعتیاد گرایش پ

 ١٤  بهزیستی استان یزد

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 روابط عمومی 9518
 ١٣  بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اصفهان اصفهان زن، مرد 35 35 روابط عمومی 9519
 ٢٨  اصفهان1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 75 - روابط عمومی 9520
 ٩٩  تهران14فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 40 35 روابط عمومی 9521
 ٩٩  تهران15 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  نتهرا تهران زن، مرد 45 30 روابط عمومی 9522
 ٩٩  تهران18 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 40 روابط عمومی *
 9523  تهران21 فرهنگ و هنر واحد 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٩٩ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 65 روابط عمومی 9524
 ٩٩  تهران26 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 30 روابط عمومی 9525
 -  تهران29 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 30 روابط عمومی 9526
 -  تهران43 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30 وابط عمومیر *
 9527  تهران55 فرهنگ و هنر واحد 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٢٥ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 20 روابط عمومی 9528
 ١٧ ان فرهنگی هنري شهرداري تهر

 - سرخسکاربردي - علمیمرکز آموزش  سرخس خراسان رضوي زن، مرد - 50 روابط عمومی 9529

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 10 20 روابط عمومی 9530
 ٢٨  خراسان رضوي2فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بیارجمند سمنان زن، مرد 30 30 روابط عمومی 9531
 ٩٩ رجمندبیا 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد - 45 روابط عمومی 9532
 -  جهاد دانشگاهی زاهدان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 20 30 روابط عمومی 9533
 ٩٩  کردستان1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیش مرکز آموز کرمان کرمان زن، مرد 75 - روابط عمومی *
 9534 استانداري کرمان 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٩٩ 
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  951 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)30(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  رشت گیالن زن، مرد 30 30 روابط عمومی 9535
 ٩٩ )رشت( گیالن 1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بابل مازندران زن، مرد 10 50 روابط عمومی 9536
 ٦١  بابل4 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  محمود آباد مازندران زن، مرد 40 20 روابط عمومی 9537
 ٦٠  مازندران3 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 40 - مدیریت امور فرهنگی 9538
 ٣٩ شهید مطهري 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30 مدیریت امور فرهنگی 9539
 ٩٩  تهران11 واحد  فرهنگ و هنر

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50 مدیریت امور فرهنگی 9540
 ٩٩  تهران13 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30 مدیریت امور فرهنگی 9541
 ٩٩  تهران18 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران هرانت زن، مرد 40 20 مدیریت امور فرهنگی 9542
 ٩٩  تهران20 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 40 مدیریت امور فرهنگی *
 9543  تهران21فرهنگ و هنر واحد 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٩٩ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30 ور فرهنگیمدیریت ام 9544
 ٩٩  تهران31 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 30 مدیریت امور فرهنگی 9545
 -  تهران43 فرهنگ و هنر واحد 

  ربردي کا- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 45 30 مدیریت امور فرهنگی *
 9546  تهران47فرهنگ و هنر واحد 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
٩٩ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30 مدیریت امور فرهنگی *
 9547  تهران55 فرهنگ و هنر واحد 

  .طلبان بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داو *
٢٥ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 20 مدیریت امور فرهنگی 9548
 ١٧  فرهنگی هنري شهرداري تهران

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد - 45 مدیریت امور فرهنگی 9549
 - جهاد دانشگاهی زاهدان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 35 35 ور فرهنگیمدیریت ام 9550
 ٢٨  زاهدان1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 20 30 مدیریت امور فرهنگی 9551
 ٩٩  کردستان1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اهکرمانش کرمانشاه زن، مرد - 40 مدیریت امور فرهنگی 9552
 -  کرمانشاه1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  نوشهر مازندران زن، مرد 25 50 مدیریت امور فرهنگی 9553
 ٩٩  مازندران2 فرهنگ و هنر واحد 

  
  952 شیزیرگروه آموز -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)31(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  چاپ و نشر گرایش  9554
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 25 تکنولوژي امور تکمیلی چاپ

 ٤٨  خبرنگاران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 75 چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ 9555
 -  تهران30 فرهنگ و هنر واحد 

  
  953 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)32(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 ٩٩ )تهران(چرم کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 35 40 وشاكطراحی پ 9556

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 20 طراحی پوشاك 9557
 ٩٩ صنایع دستی استان تهران

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50 طراحی پوشاك 9558
 ٩٩  تهران38فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سبزوار خراسان رضوي زن، مرد 25 30 طراحی پوشاك 9559
 ٣٢ 2سبزوار  
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  953 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)32(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  لاشتغا

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 20 30 طراحی پوشاك 9560
 ٩٩  صنایع دستی سیستان و بلوچستان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  نوشهر مازندران زن، مرد 25 50 طراحی پوشاك 9561
 ٩٩  مازندران2 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 35 40 طراحی و تکنولوژي دوخت 9562
 ٩٩ )تهران(چرم  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50 طراحی و تکنولوژي دوخت 9563
 ٩٩  تهران38 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 20 30 طراحی و تکنولوژي دوخت 9564
 ٩٩ نایع دستی سیستان و بلوچستان ص

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ساري مازندران زن 25 50 طراحی و تکنولوژي دوخت 9565
 ٩٩  مازندران1 فرهنگ و هنر واحد 

  
  954 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)33(جدول شماره 

  عنوان رشته  کدرشته   پذیرشظرفیت
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30 سازي گرایش تدوین فیلم 9566
 ٩٩  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن - 60 سازي گرایش تدوین فیلم *
 9567  تهران12د  فرهنگ و هنر واح

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
- 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 30 سازي گرایش تدوین فیلم 9568
 -  تهران17 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- یعلممرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50 سازي گرایش تدوین فیلم 9569
 ٩٩  تهران46 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 20 25 سازي گرایش تدوین فیلم 9570
 ٩٩  تهران48 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ساري مازندران زن، مرد 25 50 سازي گرایش تدوین فیلم 9571
 ٩٩  مازندران1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 5 45  تصویرسازي-افیک گر 9572
 ١٥  صنایع دستی آذربایجان غربی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 75  تصویرسازي-گرافیک *
 9573  تهران6 فرهنگ و هنر واحد 

  .استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی  *
- 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 40  تصویرسازي-گرافیک 9574
 -  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 60  تصویرسازي-گرافیک *
 9575  تهران12 فرهنگ و هنر واحد 

  .ل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته مح *
- 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 45  تصویرسازي-گرافیک 9577
 ٩٩  تهران25 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 35 40  تصویرسازي-گرافیک 9578
 ٩٩  تهران34فرهنگ و هنر واحد 

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران زن، مرد - 60 صویرسازي ت-گرافیک 9580
 -  نوآوران عصر دانش

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50  طراحی چاپ-گرافیک  9581
 ٩٩  تهران38 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  آمل مازندران زن، مرد 25 50  طراحی چاپ-گرافیک  9582
 ٩٩  مازندران5و هنر واحد  فرهنگ 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 5 45  گرافیک-گرافیک 9583
 ١٥ صنایع دستی آذربایجان غربی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل زن، مرد 20 20  گرافیک-گرافیک 9584
 ٩٩  اردبیل1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران ، مردزن - 75  گرافیک-گرافیک *
 9585  تهران6 فرهنگ و هنر واحد 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
- 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 40  گرافیک-گرافیک 9586
 -  تهران10 فرهنگ و هنر واحد 
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  954 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)33(ماره جدول شادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 30  گرافیک-گرافیک 9587
 ٩٩  تهران11هنر واحد  فرهنگ و 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 60  گرافیک-گرافیک *
 9588  تهران12 فرهنگ و هنر واحد 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
- 

  بردي کار- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 75  گرافیک-گرافیک 9589
 -  تهران14فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 15 60  گرافیک-گرافیک 9590
 ٩٩  تهران15 فرهنگ و هنر واحد 

  مرکز آموزش علمی ـ کاربردي  تهران  تهران  زن، مرد 75 -   گرافیک-گرافیک 9591
 ٩٩   تهران18 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران ردزن، م - 50  گرافیک-گرافیک 9592
 -  تهران20 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 15 40  گرافیک-گرافیک 9594
 ٩٩  تهران24فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 35 40  گرافیک-گرافیک 9595
 ٩٩ ان تهر25 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 75  گرافیک-گرافیک 9596
 -  تهران30 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن - 75  گرافیک-گرافیک 9597
 -  تهران32فرهنگ و هنر واحد 

  يکاربرد- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 35 40  گرافیک-گرافیک 9598
 ٩٩  تهران34 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 30 35  گرافیک-گرافیک 9599
 ٩٩  تهران35 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 65  گرافیک-گرافیک 9601
 ٩٩  تهران44 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50  گرافیک-گرافیک 9602
 ٩٩  تهران46 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد - 40  گرافیک-گرافیک 9603
 -  تهران49 فرهنگ و هنر واحد 

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران زن، مرد - 75  گرافیک-گرافیک 9604
 -  علم گستر

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران زن، مرد - 60  گرافیک-گرافیک 9605
 -  نوآوران عصر دانش

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سبزوار خراسان رضوي زن، مرد - 30  گرافیک-گرافیک 9606
 - 1سبزوار  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 30  گرافیک-گرافیک 9607
 ٩٩  خراسان رضوي1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  نیشابور خراسان رضوي زن، مرد - 30  گرافیک-گرافیک 9608
 - 1نیشابور 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بجنورد خراسان شمالی زن، مرد - 75  گرافیک-گرافیک 9609
 - 2بجنورد  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  ابهر زنجان زن، مرد 35 40  گرافیک-گرافیک 9610
 ٩٩ ابهر 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 35 35  گرافیک-یکگراف 9611
 ٢٨  زاهدان1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  الرستان فارس زن، مرد 20 50  گرافیک-گرافیک *
 9612 الرستان 

  .داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص  *
٩٩ 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 25 50  گرافیک-گرافیک 9613
 ٩٩ صنایع دستی سنندج 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد - 35  گرافیک-گرافیک 9614
 -  کرمانشاه1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - علمیوزش مرکز آم کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 25 45  گرافیک-گرافیک 9615
 ٩٩ میراث بیستون

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  گرگان گلستان زن، مرد - 75  گرافیک-گرافیک 9616
 - 1گرگان  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  رشت گیالن زن، مرد 30 30  گرافیک-گرافیک 9617
 ٩٩ )رشت( گیالن 1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بروجرد لرستان زن، مرد 30 40  گرافیک-گرافیک 9618
 ٢٠ کنندگان بروجرد  شرکت تعاونی تولید

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کوهدشت لرستان زن، مرد 15 60  گرافیک-گرافیک 9619
 ٩٩  لرستان1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  محمود آباد مازندران زن، مرد 10 50  گرافیک-گرافیک 9620
 ٦٠ مازندران 3 فرهنگ و هنر واحد 
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  954 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)33(جدول شماره ادامه 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمی مرکز آموزش خمین مرکزي زن، مرد - 75  گرافیک-گرافیک 9621
 -  خمین1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اللجین همدان زن، مرد 20 30  گرافیک-گرافیک 9622
 ٥١  صنایع دستی اللجین همدان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن - 60 گریم و ماسک *
 9623  تهران12 فرهنگ و هنر واحد 

  .محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته  *
- 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50 گریم و ماسک 9624
 ٩٩  تهران38 فرهنگ و هنر واحد 

 
  955 زیرگروه آموزشی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   کدرشته محل و عناوین رشته:)34(جدول شماره 

  هعنوان رشت  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 25 50 نوازندگی ساز ایرانی 9625
 ٩٩  تهران46 فرهنگ و هنر واحد 

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران زن، مرد 25 50 نوازندگی ساز ایرانی 9626
 ٤٥  نهاوند

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 10 20 نوازندگی ساز جهانی 9627
 ٢٨  تهران4 فرهنگ و هنر واحد 

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران زن، مرد 25 50 نوازندگی ساز جهانی 9628
 ٤٥  نهاوند
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   شاغلین اداره کل حراست،کنان بازرسی کل کشورهاي مختص کارنام مرکز، تعریف شاغل و کد اشتغال کدرشته محل): 35(جدول شماره 
  استان آذربایجان شرقی و شاغلین مجتمع پتروشیمی اراك

  .» ها را ندارند  سایر متقاضیان حق استفاده از این کدرشته محل«
  کد اشتغال  تعریف شاغل   )36(کدرشته محل مطابق جدول شماره    مرکزنام

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  8692  آذربایجان شرقیبازرگانی واحد

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  6880  جهاد دانشگاهی اردبیل 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  8695  2ایالم  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  9630   تهران11فرهنگ و هنر واحد  

  کاربردي- علمیز آموزش مرک
  8696  قوه قضاییه تهران 

  موسسه آموزش عالی آزاد
  6881   مدیریت فناوري امیرکبیر

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  6882 جهاد دانشگاهی بیرجند

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی اهواز

6883  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  8701  قوه قضاییه زنجان 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  8693  1زاهدان 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  9631   زاهدان1فرهنگ و هنر واحد  

  8697  کازرون کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  8694  علوم و فنون قزوین 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 قوه قضاییه کردستان 

8698  

 کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  8699 دادگستري استان کرمان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  9629  )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  6884  جهاد دانشگاهی لرستان 

 کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  8702-8703  دادگستري استان لرستان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  8700   اراك1واحد فرهنگ و هنر  

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 میراث هگمتانه 

8704  

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جواد االئمه یزد

8705  

گردد که از کارکنان بازرسی  شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  91  .کل کشور باشد

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
   6879 -8706  قوه قضاییه آذربایجان شرقی 

اداره کل گردد که در  شاغل به فردي اطالق می:عریف شاغلت
نامه  ارایه معرفی. رقی مشغول به کار باشدحراست استان آذربایجان ش

  .نام الزامیست از آن اداره کل جهت ثبت
92  

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  6885  ماشین سازي اراك

گـردد کـه در مجتمـع     فـردي اطـالق مـی    شاغل بـه    :تعریف شاغل 
   .پتروشیمی اراك مشغول به کار باشد

  .ل خواهد آمد به عممصاحبهاز پذیرفته شدگان : شرایط اختصاصی
93  
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  هاي مختص کارکنان بازرسی کل کشور، شاغلین اداره کل حراست استان آذربایجان شرقیکدرشته محل): 36(جدول شماره 
  )35(ف شاغل مندرج در جدول شماره و شاغلین مجتمع پتروشیمی اراك مطابق تعری
گروه   ظرفیت پذیرش

  آموزشی
کد 

 زیرگروه
  آموزشی

  عنوان رشته  کدرشته
  شاغل  آزاد

س جن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6879 659
آذربایجان  زن، مرد 70 - گرایش امنیت اطالعات

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز شرقی
 92 قوه قضاییه آذربایجان شرقی

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6880 659
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  اردبیل اردبیل مرد 10 - فناوري اطالعاتگرایش 

 91 جهاد دانشگاهی اردبیل

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6881 659
موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران مرد 10 - گرایش فناوري اطالعات

 91 مدیریت فناوري امیرکبیر

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6882 659
خراسان  زن، مرد 11 - ش فناوري اطالعاتگرای

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  بیرجند جنوبی
 91 جهاد دانشگاهی بیرجند

مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات  6883 659
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  اهواز خوزستان زن 10 - گرایش فناوري اطالعات

 91 جهاد دانشگاهی اهواز

اطالعات مهندسی تکنولوژي فناوري  6884 659
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  خرم آباد لرستان زن، مرد 11 - گرایش فناوري اطالعات

 91 جهاد دانشگاهی لرستان

  مهندسی تکنولوژي  •
 صنایع شیمیایی

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  اراك مرکزي مرد 30 -
 ماشین سازي اراك

ت
صنـعـــ

 

660 6885 

   . عمل خواهد آمدشدگان این کدرشته محل مصاحبه بهاز پذیرفته •
93 

آذربایجان  مرد 10 - حسابداري گرایش دولتی 8692 853
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز شرقی

 91 بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

سیستان و  مرد 12 - حسابداري گرایش دولتی 8693 853
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان بلوچستان

 91 1زاهدان 

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین مرد 10 - حسابداري گرایش مالی 8694 853
 91 علوم و فنون قزوین

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  ایالم ایالم مرد 12 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8695 854
 91 2ایالم 

 ربرديکا- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 66 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8696 854
 91 قوه قضاییه تهران

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  کازرون فارس مرد 11 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8697 854
 91 کازرون

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  سنندج کردستان زن، مرد 12 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8698 854
 91 قوه قضاییه کردستان

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن 10 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8699 854
 91 دادگستري استان کرمان

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  اراك مرکزي مرد 10 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8700 854
 91  اراك1فرهنگ و هنر واحد 

 رديکارب- علمیمرکز آموزش  زنجان زنجان زن، مرد 14 - حقوق گرایش ارشاد در امور کیفري 8701 854
 91 قوه قضاییه زنجان

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  خرم آباد لرستان مرد 10 - حقوق گرایش ارشاد در امور کیفري 8702 854
 91 دادگستري استان لرستان

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  خرم آباد لرستان مرد 10 - حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی 8703 854
 91 دادگستري استان لرستان

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  همدان همدان مرد 10 - یریت گردشگريمد 8704 857
 91 میراث هگمتانه

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  یزد یزد مرد 10 - مدیریت گردشگري 8705 857
 91 جواد االئمه یزد

ت و خدمات اجتماعی
مدیری

 

آذربایجان  زن، مرد 70 - مدیریت حفاظت اطالعات 8706 858
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تبریز شرقی

 92 ربایجان شرقیقوه قضاییه آذ

 رشت گیالن زن 10 - روابط عمومی 9629 951
 کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 
 )رشت(

91 

 کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن، مرد 16 - مدیریت امور فرهنگی 9630 951
 91  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

گ و هنر
فرهن

 

سیستان و  مرد 10 - مدیریت امور فرهنگی 9631 951
 کاربردي- علمیمرکز آموزش  زاهدان بلوچستان

 91  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 
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   کاربردي پودمانی- علمی ناپیوستههاي کارشناسیمجري دوره آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی): 37(جدول شماره 

کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان
 نشهرستا

  0411  2898706  ملک راه قرا  سه-جاده سنتو   آموزشی و پژوهشی آذربایجانمجتمع
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی
   جنب بازار روز-خیابان آزادي

 0411 4779490 اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  4412323  روبروي بیمارستان محالتی-راه نرسیده به نصف- بهمن22یابان خ   غله8بازرگانی منطقه 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 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

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  2313440  2 خیابان بهشت -21 روبروي کالنتري -شهرك ارم   تبریزجهاد دانشگاهی
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 خانه کارگر واحد تبریز
  ) شهید ظهیري( چیلرخیابان قالی - بلوار منجم

 0411  2842238 هاي آسمانجنب آپارتمان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0411 3301581  متري صفا20- انتهاي خیابان شهریار شمالی-کوي ولیعصر سازمان مدیریت صنعتی تبریز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  5424299   امینیت معلم عالمه تربی مرکز نرسیده به-انتهاي خیابان طالقانی  شهرداري تبریز

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 شیرین عسل

  آذرشهر  - جاده تبریز35کیلومتر 
 0412 4328838  متري اول30 شهرك صنعتی سلیمی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی تبریز

   نرسیده به بیالنکوه - به طرف عباسی-چهارراه آبرسان
 0411 6560361  کمال باغ-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 508پالك  - تقاطع پاستور قدیم-خیابان شریعتی جنوبی )تبریز(صنایع و معادن آذربایجان شرقی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0411 3853880 2 پالك -متري عماد18 - خیابان نور-شهرك یاغچیان قوه قضاییه آذربایجان شرقی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مخابرات آذربایجان شرقی

   ساختمان جدید التأسیس-ابتداي زعفرانیه
  0411  3338484   مرکز آموزش مخابرات استان

  تبریز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نیروي انتظامی تبریز

   جنب دادگستري استان- ایستگاه راهنمایی-بهمن29بلوار 
  0411  2182763   ساختمان سابق راهنمایی و رانندگی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  تیکمه داش
  استاد شهریار تیکمه داش

  کاربردي-مرکز آموزش علمی -اول بلوار استاد شهریار
 0432  3122234   استاد شهریار تیکمه داش

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  شبستر
  شبستر

   بعد از پل میالد - خیابان میالد شرقی
 0471  2226767  متر به طرف نوجه ده صد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مراغه
  0421  2244007   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

آذربایجان 
 شرقی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ملکان
   ملکانجهاد دانشگاهی

  کاربردي-مرکز آموزش علمی -بلوار شمس تبریزي
  0422 8229860  ملکانجهاددانشگاهی 

  کاربردي- موزش علمیمرکز آ
 بهزیستی استان آذربایجان غربی

 2 روبروي ساختمان شماره - خیابان عارف-خیابان هشت شهریور
 0441 3850860 دانشگاه پیام نور

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0441  2584355   جاده فرعی کولق- جاده فرودگاه5کیلومتر    ارومیهجهاد دانشگاهی

  دي کاربر- مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی آذربایجان غربی

   کاربردي-مرکز آموزش علمی - جاده سلماس2کیلومتر 
  0441 2620208  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان

  ارومیه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نیروي انتظامی ارومیه

   نرسیده به پل سوم خرداد -بزرگراه خاتم االنبیاء
  0441  2770769  روبروي اداره گذرنامه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بوکان
 0482 6260781  3 کوچه سرو - خیابان شهید چمران-فلکه فرمانداري بوکان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تکاب
 0482 5228466  فرمانداري سابق-خیابان امام خمینی )تکاب(دهخدا 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 1مهاباد 

  راه مولوي  باالتر از چهار-ي اسالمیخیابان جمهور
 0442 2242930 114 پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مهاباد
  2مهاباد 

  17 کوچه -8 ایستگاه - کوي فرهنگیان:1ساختمان شماره
  21 پالك

  12 کوچه -کوي فرهنگیان  :2ساختمان شماره
  دبیرستان غیرانتفاعی تربیت

2442308  0442  

آذربایجان 
 غربی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی میاندوآب
 0481  2267666   خیابان شهداي شرقی-بلوار انقالب  میاندوآب
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 اره کل تعاون استان اردبیلاد

 روبروي نیروي انتظامی - نرسیده به شورابیل-خیابان دانشگاه
 0451 4445622 مجتمع آموزشی دانش پژوه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0451 2246515 123 پالك - روبروي پل استخر-خیابان معلم   اردبیلجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0451 7728361   شهرك گلسار- خیابان گلسار-  خیابان کشاورز-فلکه سعدي  ي اردبیلجهاد کشاورز

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0451 6632078  جنب سالن شهید خدنگی- شهرك رازي-میدان ایثار خانه کارگر واحد اردبیل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 ذوب آهن اردبیل

 جنب بانک -روي پمپ بنزین روب- خیابان بعثت:1ساختمان شماره
  رفاه شعبه بعثت

  اردبیل1 شهرك صنعتی شماره - میدان ایثار:2ساختمان شماره
6621230 0451 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0451 5521781   جنب موسسه بازیافت- حمام جام جم-میدان جهاد  هاي اردبیلها و دهیاريسازمان شهرداري

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

 جنب مجتمع مسکونی - باالتر از میدان فرهنگ-شهرك کارشناسان
  0451 7714090 شرکت گاز اردبیل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0451  2240572  جنب بانک کشاورزي و بیمه البرز-میدان شریعتی پژوهان ایران سوله اردبیلشرکت دانش

  دي کاربر- مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی اردبیل

  خیابان استاد منزوي- خیابان سی متري:1ساختمان شماره
   طبقه دوم- خیابان دانشگاه:2ساختمان شماره

  پژوهان  ساختمان دانش
5511034 0451 

 اردبیل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0451 5518351  باالتر از نمایشگاه بین المللی-خیابان دانشگاه  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 1پارس آباد 

   شهرك فرهنگیان - خیابان تربیت-آباد مغانپارس
 0452 7232901 مجتمع بزرگ اختیاري

  کاربردي - مرکز آموزش علمی پارس آباد
 0452 7232801  طبقه چهارم- بهمن29 ساختمان -خیابان شهید بهشتی جنوبی خانه کارگر واحد پارس آباد

  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

 0311  3803972   جاده آزادگان1 کیلومتر -یبعد از فلکه دانشگاه صنعت  مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0311  5220702  ایستگاه دانشسرا- جییابانخ بهزیستی استان اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 جامعه اسالمی کارگران اصفهان

  جنب بیمارستان شهید صدوقی -بزرگمهر خیابان
 0311 2679018  اله شهرستانیکوي آیت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0311  3804855   بلوار آزادگان 1 کیلومتر- باالتر از فلکه دانشگاه صنعتی  جهاد دانشگاهی اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهان23خانه کارگر واحد

  ش توپخانه مرکز آموز مقابل - بلوار دانشگاه-دروازه شیراز
  0311  6271336  بلوار خانه کارگر

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
  صنعتی اصفهان-شرکت خدمات علمی

   توپخانه 44 جنب گروه -)آبادفرح(میدان ارتش 
 کوي شهید زهرایی

6264061 0311 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي استان اصفهانشهرداري

 جنب موسسه قوامین - بعد از چهارراه آپادانا-خیابان سجاد
  0311 2615666  2پالك 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0311 2278901  جنب دبستان شهید جعفریان- چهارراه فرسان- عسگریه خیابان صنایع دستی نقش جهان اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 عتیق

 نرسیده به خانه - بعد از خیابان شهیدان کاظمی-خیابان امام خمینی
 0311 3310730   خیابان مادي فتوت-اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهان1فرهنگ و هنر واحد

  اله صدر خیابان شهید آیت- خیابان مطهري-شهرملک
  0311  4380700  خیابان محمدباقر حکیم

 اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 هرند

  مرکز آموزش  - بلوار شهید صفار هرندي-هرند
 0312  6334656   هرندکاربردي-علمی

  کاربردي - ز آموزش علمیمرک تیران و کرون
 0332 3227173  داران- جاده تیران3کیلومتر  تیران و کرون

  کاربردي- مرکز آموزش علمی خور و بیابانک
 خور و بیابانک

    کاربردي-  مرکز آموزش علمی-میدان امام خمینی
 0324 4223559  خور و بیابانک

  کاربردي - مرکز آموزش علمی علویجه
 0332  4243322 علویجه کاربردي-مرکز آموزش علمی -هبلوار دانشگا علویجه

 اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کاشان
 0361 5429801  مخابراتخیابانجنب  - پاسگاهخیابانانتهاي  -بلوار امام رضا  کاشان17خانه کارگر واحد 
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  کاربردي - مرکز آموزش علمی گلپایگان
 0372 3240051 ابتداي بلوار سپاه -میدان دفاع مقدس گلپایگان

 اصفهان
  کاربردي - مرکز آموزش علمی مبارکه

 مبارکه
  ) بهداري( خیابان هفده شهریور-خیابان بسیج شمالی

 0335  5229091 کوچه شبنم

 0261  2803027  آموزشکده محیط زیست-ابتداي جاده شیخ آباد دانشکده حفاظت محیط زیست

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 کرج 0261  2541825  جنب اداره گاز- شهرك اداري حسن آباد-حسن آباد خانه کارگر واحد کرج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )کرج(وشا شرکت صنعتی ک

  )معین سیر( خیابان هشتم - بلوار امام خمینی-محمدشهر
   روبروي کارخانه ارداتحاد-اولین کوچه فرعی سمت چپ

 چپ درب دوم سمت
6312727  0261 

 البرز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی هشتگرد
 خانه کارگر واحد ساوجبالغ

   خیابان شهید اشرفی اصفهانی-اي اله خامنه بلوار آیت
 0262  4222612  گازروبروي اداره

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 1ایالم 

 جنب کانون - بلوار دانشجو- میدان میالد:1ساختمان شماره
 پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  9 خیابان کارگر - بلوار کارگر- شهرك صنعتی:2ساختمان شماره
3335427 0841  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0841 2222229  روبروي درمانگاه تأمین اجتماعی-شهید مدرسبلوار  2ایالم 

 ایالم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0841 2221868  خیابان شهید ربابه کمالی-میدان شهدا بهزیستی استان ایالم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دره شهر
 0842 5224359  روبروي پارك شهرداري-خیابان امام حسین 1دره شهر 

 ایالم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دهلران
 0842 7220222 دانشگاه پیام نور دهلران دهلران

  کاربردي - مرکز آموزش علمی برازجان
 0773 4244738  کوچه آیت- خیابان آیت-خیابان سازمانی برازجان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بوشهر
  استانداري بوشهر

 استانداري يکاربرد-مرکز آموزش علمی -خیابان شهید چمران
  0771  5559596  بوشهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی دشتی
  0772 6222564  فلکه شهید بهشتی-خورموج دشتی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  دیلم
  0772  4242830  انتهاي خیابان شهداي جنوبی  دیلم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کنگان
 0772 7220404  کوچه دوم سمت راست- شهریور17خیابان  کنگان

 بوشهر

  کاربردي - مرکز آموزش علمی گناوه
 0772 3247811  دیلم- جاده گناوه3کیلومتر  بندرسازان گناوه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آموزشی و پژوهشی
 )تهران(وزارت صنایع و معادن 

   خیابان شهید صارمی غربی -الهی خیابان استاد نجات
  021 88806997 34و36و 64پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021  88830108 72 پالك - خیابان شهید کالنتري-خیابان سپهبد قرنی انجمن سازندگان قطعات خودرو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي خدمات انجمن صنفی شرکت

  پس از فروش خودرو
  021  44536005  خیابان فجر- بلوار یاس- خیابان گلها-تهرانسرشرقی

  کاربردي- آموزش علمیمرکز 
  بهزیستی استان تهران

  )مقصودبیگ( خیابان امیر ابراهیم دربندي -میدان تجریش
 021  22686080  48 پالك- جنب مدرسه راهنمایی همت-بعد از خیابان تختی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 الکتریک پارس

   خیابان ایثار- بعد از فرحزاد-)ره(انتهاي اتوبان یادگار امام
  021 22098182 180  پالك- 5 و 3  کوهسارنبش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پژوهش و مهندسی جوش ایران

 خیابان هفتم -کبیري طامه  خیابان شهید-بزرگراه همت غرب
  021  44606167 1 پالك - نبش کوچه معادن-شرقی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  88310113 217پالك  -ایرانشهر شمالی )تهران(تحقیقات صنعتی ایران 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  2ی تهرانجهاد دانشگاه

  )شهید کابلی (22 خیابان-آرا  خیابان شهر-خیابان ستارخان
 021  88256553 1-39پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 88214023 24 پالك- کوچه شهرود- خیابان خارك-خیابان انقالب 4 تهرانجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران(چرم 

  تر از زرتشت  پایین- خیابان فلسطین شمالی-میدان فاطمی
 021 88971831 2 پالك -کوچه برادران شهید حمید و وحید غفاري

 تهران تهران

  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 
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 نشهرستا

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 راه و ترابري

   چهارراه ایران خودرو 14کیلومتر-بزرگراه فتح
 021  66283713 خیابان شهرك دانش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )تهران(ساپکو 

   خیابان کامران کبیري طامه -بزرگراه شهید همت غرب
 021  44461100   ضلع غربی پارك بزرگمهر-)شاهین شمالی(

  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 خیابان ولی
  021 22009233 1 ك پال-کوچه شبدیز-) فرشته سابق (

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران(شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی 

     خیابان پارك- نرسیده به پل همت-اصفهانی خیابان اشرفی
  021 44241331 زندگی  ساختمان پیشتازان آیین- شهرك هما

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پردازي ایران شرکت داده

   باالتر از چهارراه سپند-الهی شمالی خیابان استاد نجات
  021 88909231 35  پالك - کوچه خسرو 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شرکت سایپا

   خیابان دارو پخش-کرج  جاده مخصوص17کیلومتر
  021 61611539  مرکزآموزش گروه خودرو سازي-جنب شرکت سایپا یدك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021  88954691 478پالك  - کوچه ورشو- خیابان آبان-خیابان حافظ  تهران-ان شرکت سهامی بیمه ایر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  44664116 3 نبش بیمه -جاده مخصوص5/1کیلومتر  شرکت صنعتی آما

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران(شرکت صنعتی کوشا 

 به انراه شیشه می  سه- جاده مخصوص کرج:1ساختمان شماره
  نبش شهرك فرهنگیان-سمت شمال بلوار ولیعصر

 کارخانه چینی - انجم آباد- شهریار-کریم  رباط:2ساختمان شماره
  سیمان

44540033 021  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شهید مطهري

   انتهاي شرقی اتوبان شهید بابایی :1ساختمان شماره
 ه امیدان فردا جنب مدرسه پسران-)ره(مجتمع مسکونی امام خمینی 

   شهرك شهید فکوري - میدان آزادي:2ساختمان شماره
  ساختمان شهید صنیعی پور

77005662 021  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 دستی استان تهران صنایع

 انتهاي خیابان سردار جنگل نرسیده به -پونک :1ساختمان شماره
  متري شقایق16 -اتوبان آبشناسان

 1 انتهاي یاسمن-خیابان هشتم -ولنجک: 2ساختمان شماره
44456900 021  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )عج(صنایع غالت قائم

  ) مقابل کوي دانشگاه( خیابان شانزدهم -خیابان کارگر شمالی
 021  88025662 14 پالك -خیابان فجر یک

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران(صنایع الستیک 

 شهرك علم و فناوري -ر پژوهش بلوا-انتهاي بزرگراه شهید همت
  021 66596667 پژوهش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   مرکز تهران- صنایع و معادن ایران

   کوهستان نهم - میدان فرمانیه:1ساختمان شماره
 43 پالك -)شهید نوریان(
  تر از کریمخان   پایین- خیابان حافظ شمالی:2ساختمان شماره

  458 پالك -جنب بانک ملی ایران
22804520  021 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2 صنعت جهانگردي تهران

  کالهـدوز  باالتر از خیابان شهید- خیابان شریعتی
  021 88973364 1597شماره 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021 88789835 5 پالك-کوچه اعال رحیمی-خیابان گاندي 3صنعت جهانگردي تهران 

  رديکارب- مرکز آموزش علمی
 صنعت غذاي تهران

 میدان قیصر - خیابان سرو غربی- میدان کاج-سعادت آباد
 انتهاي خیابان شبنم - خیابان یکم- انتهاي بلوار شهرداري-پور امین

 10پالك
22075782  021 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت هوانوردي تهران

   شهرك آزادي- جاده مخصوص کرج5کیلومتر -بعد از اکباتان
  021 44546205  ساختمان ابوفاضل-ابان امام خمینیخی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 عالمه طبرسی

 اول خیابان -ضلع شمال غرب پل ستارخان -خیابان ستارخان
 021  44262001 68 پالك - نبش رییسی-)پاك شمالی(پور  حاجی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران4فرهنگ و هنر واحد 

  نی و خیابان استاد نجات الهی بین خیابان قره -خیابان سمیه
  021  88941226 163پالك 

   کاربردي-مرکز آموزش علمی 
   تهران6فرهنگ و هنر واحد 

   کوچه قدیري- خیابان دانشگاه-خیابان انقالب: 1ساختمان شماره 
 9 پالك 

   سه راه اقدسیه- پاسداران شمالی-نیاوران: 2ساختمان شماره 
  12 پالك -هارم باالتر از تاالر سبزکوچه تنگستان چ

66492555  021  

   کاربردي-مرکز آموزش علمی 
   تهران10فرهنگ و هنر واحد 

   انتهاي خیابان خوارزمی - خیابان مالصدرا-میدان ونک
  021  88612361  جنب مرکز لرزه نگاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

   کوچه رشتچی-جنوبی اي کارگر ابتد-میدان انقالب
 021  66436095 12و10 شماره

انهرت  تهران 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  021  88908164   خیابان حقوقی-خیابان شریعتی   تهران12فرهنگ و هنر واحد 
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 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران13فرهنگ و هنر واحد 

 زرتشت شرقی   خیابان-باالتر از میدان ولیعصر :1ساختمان شماره
 45پالك

 خیابان وصال شیرازي تقاطع -خیابان انقالب :2ساختمان شماره
  36 پالك -طالقانی... ا آیت

88890144 021  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 88903868 10 کوچه افشین پالك-  خیابان نجات الهی-زند خیابان کریمخان  تهران14فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

   خیابان میرزاي شیرازي شمالی-خیابان شهید مطهري 
 021  88714920  4 پالك -کوچه عرفان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران17 فرهنگ و هنر واحد 

بست دکتر   بن- نرسیده به میدان تجریش-انتهاي خیابان ولیعصر
 021  22715829  50 پالك -بهمن

   کاربردي-مرکز آموزش علمی 
   تهران18فرهنگ و هنر واحد 

  ی کوچه معین- ابتداي خیابان جمالزاده شمالی-میدان انقالب
 021  66906826  17 و 22 و 20 پالك 

  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- علمیمرکز آموزش 
   تهران21فرهنگ و هنر واحد 

   کوچه سخن-ار شیرازتر از به  پایین-خیابان شریعتی
  021  77624427  20 پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021 44565694 محمدي  بلوار یاس ـ خیابان گل- بلوار گلها-تهرانسر  تهران24فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

   بین کارگر شمالی و جمالزاده-خیابان فاطمی غربی
 021 66947126  27 و 11 پالك - نبش کوچه هما- خیابان سیندخت جنوبی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران26فرهنگ و هنر واحد 

   خیابان جامی-خیابان حافظ :1ساختمان شماره
 1 پالك -خیابان میردامادي

   خیابان شهید محمد بیگی - خیابان جامی:2ساختمان شماره
 18پالك 

66702659 021 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران29فرهنگ و هنر واحد 

   خیابان هجرت- خیابان پیامبر شرقی-بزرگراه ستاري شمالی
 021  44092724 48  پالك-کوچه کرمی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران30فرهنگ و هنر واحد

   کوچه نائبی - خیابان وصال شیرازي-خیابان انقالب
  021 66491215 25پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران31فرهنگ و هنر واحد 

   روبروي پمپ بنزین-ابتداي خیابان سهروردي شمالی
 021  88454480 4 پالك-خیابان نیکان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  22709384  213 پالك - بعد از میدان دربند-خیابان دربند  تهران32فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
   تهران34فرهنگ و هنر واحد 

   خیابان بهنام- کاشانی...ا  خیابان آیت-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 شهید مطهري -خیابان میرزاي شیرازي
 021  88832331  94الك  پ-13کوچه 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
   تهران37فرهنگ و هنر واحد 

 نرسیده به -)شهید دستگردي( باالتر از ظفر -خیابان شریعتی
  کوچه صادقیان- سمت شرق خیابان-بیمارستان ایرانمهر

  2 پالك -بن بست اول
22854054 021 

   کاربردي-مرکز آموزش علمی 
   تهران38 فرهنگ و هنر واحد

 نبش کوچه آونگ - انتهاي خیابان پروین اعتصامی-خیابان فاطمی
 021  88006059  59پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران41 فرهنگ و هنر واحد 

 ضلع شرقی پارك -عصر و حافظ  بین چهارراه ولی-خیابان انقالب
 021  66752092 16 پالك -شهریار  خیابان استاد-دانشجو

  کاربردي-  آموزش علمیمرکز
  تهران43فرهنگ و هنر واحد 

  کرد   خیابان شهید حسین- مجیدیه شمالی-بزرگراه رسالت
 021  26300999 20  پالك- نرسیده به میدان بهشتی-خیابان نهاندست

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران44فرهنگ و هنر واحد 

شهید موسوي  خیابان - نرسیده به میدان فردوسی-خیابان انقالب
 021  88812949 1 پالك- خیابان شهید محمدآقا- )فرصت(

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021 22271575 3  پالك- خیابان کازرون جنوبی-خیابان میرداماد  تهران46فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران47فرهنگ و هنر واحد 

  االتر از چهارراه طالقانی ب-خیابان ولیعصر: 1ساختمان شماره 
 569 پالك - بعد از کوچه ریاض

   باالتر از چهارراه طالقانی -خیابان ولیعصر: 2ساختمان شماره
 1585پالك 

88944359  021 

 تهران تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران48فرهنگ و هنر واحد 

   2 پالك - کوچه رامین- خیابان حافظ-خیابان کریمخان
 021 88925876  564ساختمان 
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران49فرهنگ و هنر واحد 

   نبش ارکیده شرقی - بلوار المهدي- آباد شمالی خیابان جنت
 021 44826280 جنب آموزشکده دخترانه سما

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  66434203  32  خیابان فرصت شیرازي پالك-میدان انقالب  تهران54فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران55فرهنگ و هنر واحد 

 روبروي دانشگاه امیرکبیر -رراه کالج نرسیده به چها-خیابان حافظ
 021  88809590  8 پالك -کوچه آرژانتین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران56فرهنگ و هنر واحد 

 جنب سازمان - نرسیده به میدان قدس-خیابان دکتر علی شریعتی
 021  22714599  2بست اختصاصی پالك   بن-تأمین اجتماعی و بانک صادرات

  کاربردي-  علمیمرکز آموزش
  فرهنگی و هنري شهرداري تهران

روبروي خیابان  - جنب پارك بهجت آباد–خان زند خیابان کریم
 021  88898941  ) شهرداري تهران4ساختمان سابق مرکزي شماره(آفرین به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  قالبسازان ایران

   روبروي پمپ بنزین-آباد  ایستگاه قاسم-خیابان دماوند
 021  77501660  3 پالك - کوچه قادر پناه- خیابان شهید کیانی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهرانقوه قضاییه

   بلوار شهید عزیزي- نرسیده به میدان آزادي-خیابان آزادي
 021  88402727  10  پالك- کوچه ولیعصر- سمت چپ- کوچه سلطان محمدي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  88775011  جدید2530 پالك - نرسیده به میدان ونک-خیابان ولیعصر شمالی  و دفتریارانکانون سردفتران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 22549608   خیابان شهید شعبانلو- لویزان-اتوبان شهید بابایی  مالک اشتر تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 44659661   بلوار دانش- بزرگراه محمدعلی جناح-میدان آزادي  مخابرات

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021 22867029 178 پالك - میدان قبا- خیابان قبا-خیابان شریعتی مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

  کاربردي- علمیزمرک
 آموزش و پژوهش صنایع ایران

   باالتر از تقاطع فتحی شقاقی-الدین اسدآبادي خیابان سید جمال
 021  84041119 26 پالك -کوچه هفتم

  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 - ی کوچه ساع- شمال پارك ساعی-خیابان ولیعصر  عصر دین و دانش

  موسسه آموزش عالی آزاد
  علم گستر

   جنب داروخانه آویشن- بلوار دریا- چهارراه مسجد-سعادت آباد
 021  88078450  68 پالك 

  موسسه آموزش عالی آزاد
 021  22214126  135 شماره - خیابان دزاشیب- میدان قدس-خیابان شریعتی  علوم و فنون دانشسار

  موزش عالی آزادموسسه آ
  فناوران اطالعات تهران

   نبش بلوار بهزاد- خیابان دوم- باالتر از میدان کاج-سعادت آباد
 021 22090001  44 پالك 

  موسسه آموزش عالی آزاد
 مدیریت فناوري امیرکبیر

   بعد از کوچه مسعود- خیابان کازرون شمالی-بلوار میرداماد
 021  22266626  9 پالك 

  زش عالی آزادموسسه آمو
  نوآوران عصر دانش

 خیابان شهید - خیابان شهید کابلی-  سیدخندان-بزرگراه رسالت
 021 88467424  12 پالك -شعبانی

  موسسه آموزش عالی آزاد
  نهاوند

   نبش کوچه اعرابی- خیابان خردمند شمالی-خیابان کریمخان
 021  88316192  97 پالك 

  موسسه آموزش عالی آزاد
  هادي

  اله نوري و جالل آل احمد جنوب غربی تقاطع شیخ فصلضلع 
 021 88254832  زیر پل آزمایش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تهران

  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت 
  )مرکز تهران(

   خیابان شهید برادران شاداب-الهی خیابان استاد نجات
 021 88901152  35 پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی دماوند
  آسانسورسازي دماوند

  کیلومتر سه جاده مراء- بلوار شاهد- بنزین گیالوندروبروي پمپ
 021  77338087 سازي دماوند  مجتمع آموزشی، تحقیقاتی آسانسور

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کریم رباط
  فنون و خدمات هوایی تهران

   ضلع شمالی فرودگاه – A9 بلوك-  شهرك اشکانیه-بازارك
 0229  4613181  )ره(خمینی حضرت امام

  کاربردي- مرکز آموزش علمی رودهن
  0221 5721890  خیابان فرهنگ-خامنه اي...  بلوار آیت ا-بلوار مطهري شهرداري رودهن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  شهریار
 0261  3437225   روبروي شهرك صنعتی- جاده اصلی شهر-صفادشت  3 تهران جهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی قدسشهر 
 0262  3851100  ابتداي خیابان چمن-ضلع شرقی میدان قدس  واحد شهر قدسخانه کارگر

 تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ورامین
  0291 4229945 )میدان رازي(  جنب پارك خانواده-خیابان رسالت شهرداري ورامین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري

  )استانداري( باالتر از چهارراه دولت -یابان حافظخ
 0381 2241008 روبروي گودال چشمه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 تعاونی پیام شهرکرد

   بعد از تقاطع کاشانی-خیابان طالقانی :1ساختمان شماره
  خیابان سعادت

 2 فاز - شهرك قطب صنعتی:2ساختمان شماره
 3 انتهاي سروستان 

چهار محال و   0381 2226490
  شهرکرد بختیاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0381  3340960  26 پالك - خیابان یاسر-خیابان حافظ شمالی   شهرکردجهاد دانشگاهی
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0381  4422440 کشاورزي  مجتمع آموزش جهاد-چالشتر جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 1 شهرکرد
   تقاطع خیابان شهید مطهري-انتهاي بلوار شهید مفتح

 شهرکرد 0381  2272426 دبیرستان بزرگساالن شهید استکی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 عالمه
 ساختمان مجتمع آموزشی - خیابان سرباز-خیابان حافظ شمالی

  0381  3385013 حکمت
چهار محال و 
 بختیاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی فارسان
  0382 7220238 اي شهید باهنر وحرفه  جنب هنرستان فنی-بلوار شهدا فارسان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بشرویه
  0535  3224073  بشرویهکاربردي-مرکز آموزش علمی -خیابان قائم یهبشرو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0561  4434428  استانداري2 جنب ساختمان شماره -کوچه شهید محالتی جنوبی بهزیستی استان خراسان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بیرجند  0561  2222225 100 پالك-2 ابتداي مدرس -میدان ابوذر 1بیرجند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0561  2223073  تقاطع خیابان قدس-غفاري... ا بلوار آیت جهاد دانشگاهی بیرجند

خراسان 
 جنوبی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی نهبندان
  0562 6224843  نهبندانکاربردي-مرکز آموزش علمی -انتهاي بلوار دانشگاه نهبندان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تربت جام
  0528 2232030 )جدید(بلوارکمربندي شهید فهمیده  )تربت جام(صنعت غذا 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  تربت حیدریه
  1تربت حیدریه 

 و 5  پالك32 فردوسی -خیابان فردوسی شمالی :1ساختمان شماره
  23 پالك -34 فردوسی

  نور   دانشگاه پیام-عصر  شهرك ولی2فاز  :2ساختمان شماره
  کز تربت حیدریه مر
  2 پالك -خیابان فردوسی :3ساختمان شماره

2224520  0531  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی جغتاي
  0572 5622072 ضلع شرقی میدان شهرداري شهرداري جغتاي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0571 2242969 26 پالك-10 بهار-خیابان بهار 1سبزوار

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی سبزوار
 2سبزوار

شریعتمداري   اول خیابان -خیابان بیهقی :1ساختمان شماره
   کوچه دوم-)اسالم فدائیان(
 11 قائم - خیابان قائم- فلکه فرمانداري:2ساختمان شماره

2229826 0571  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی سرخس
  0512 5239395  آموزشگاه شریعتی-شهریور 17 خیابان سرخس

  کاربردي-  علمیمرکز آموزش  قوچان
  قوچان

   خیابان شهید روشنی -خمینی خیابان امام :1ساختمان شماره
  60 پالك -نبش چهارراه اول

   بعد از چهارراه سوم - خیابان ابن سینا:2ساختمان شماره
  سمت راست

2222318  0581  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کاشمر
  0532  8250800  زین روبروي پمپ بن-مرتضی بلوار سید   کاشمرجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  انجمن مدیریت ایران 
 واحد خراسان رضوي

  19  نبش رضا-خیابان احمدآباد :1ساختمان شماره
  132 پالك 

  20   نبش رضا- خیابان احمدآباد:2ساختمان شماره
  197 پالك 

   23 ابوذر - بلوار ابوذر- خیابان احمد آباد:3ساختمان شماره
 92پالك 

8455051 0511 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بازرگانی واحد خراسان رضوي

  90  روبروي دفتر سازمان ملل شماره- بلوار سجاد:ساختمان مرکزي
  55 شماره -3 بهار -بلوار سجاد: 2ساختمان شماره
   نبش خیابان الله-بلوار فردوسی: 3ساختمان شماره 

  137 پالك 
 نبش -18 بهار - خیابان بهار-دبلوار سجا: 4ساختمان شماره 

 خیابان الله

7630444 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بررسی و تحقیق و آموزش 

  صنایع قند ایران
  0511  3920855   سمت راست جاده- بعد از پل هوایی طرق- فریمان-جاده مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 8690004 9 هنرستان - خیابان هنرستان-بلوار وکیل آباد بهزیستی استان خراسان رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 تصمیم یارتوس

  50 پالك-17 سجاد -بلوار سجاد :1ساختمان شماره
  11 مولوي -17 سجاد - بلوار سجاد:2ساختمان شماره

  جاده آسیایی واقع در پارك علم و فناوري22 کیلومتر  :کارگاه
6098272 0511  

  کاربردي- لمیمرکز آموزش ع
 جهاد دانشگاهی مشهد

 مجتمع دکتر - کوي دکتري- راه ادبیات  سه-خیابان دانشگاه
  0511 8432440 شریعتی علی

خراسان 
 رضوي

 مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد مشهد

  18 شماره -9 دانشگاه -خیابان دانشگاه :1ساختمان شماره
  11 دانشگاه - خیابان دانشگاه:2ساختمان شماره

 100ره  شما
7289233 0511  
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خبرنگاران

 4  دانشجو-بلوار دانشجو -آباد بلوار وکیل: ساختمان مرکزي
  17 پالك

  4 پالك -61 پیروزي - بلوار پیروزي:2ساختمان شماره
 21 پالك -4 دانشجو - بلوار دانشجو:3ساختمان شماره 

8642484 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي

  راه بعثت  نرسیده به سه- بلوار تلویزیون:1ساختمان شماره 
  84 پالك

   بعد از چهارراه ابوذر غفاري - بلوار بعثت:2ساختمان شماره
 164پالك 

8420300 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   صنعتی-شرکت خدمات علمی

 )مشهد(خراسان رضوي 

  76  پالك- مولوي- بلوار سجاد:1ساختمان شماره 
   خیابان ابن سینا - بلوار فردوسی:3 و 2ساختمان شماره

   116 و 235 پالك 
6075400 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 5411777  ساختمان فراز صنعت- بلواراندیشه-شهرك صنعتی توس شرکت فراز صنعت آیریا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511  8671212  8 نبش صدف - خیابان صدف-بلوار وکیل  شرکت مخابرات خراسان رضوي

  ديکاربر- مرکز آموزش علمی
 شهرداري مشهد

    بلوار سلمان فارسی - میدان سلمان فارسی-بلوار پیروزي
  0511 8787766 شناس تقاطع خیابان حق

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511  8439905  80 پالك - خیابان کفایی-خیابان دانشگاه   خراسان رضوي1 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خراسان رضوي2فرهنگ و هنر واحد

   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 

 9 و 7 پالك 

7614371 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 8905218  تقاطع بلوار شهید ستاري-ر معلمبلوا فنون و خدمات هوایی مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 قوه قضاییه خراسان رضوي

آموزش دادگستري  - اول قدس- بلوار ملک آباد:1ساختمان شماره 
  رضوي خراسان

  ابتداي بلوار کوثر شمالی:2ساختمان شماره
7635391 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 8670579 14 نبش هفت تیر -بلوارهفت تیر مالیاتی مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 میراث خراسان رضوي

   24  نبش معلم- بلوار معلم:1ساختمان شماره
   مصلی مشهد-بلوار مصلی: 2ساختمان شماره

 
6080932 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 نیروي انتظامی خراسان رضوي

  بلوار طبرسی و بلوار مجلسی  تقاطع :1ساختمان شماره 
  ساختمان دانشگاه علوم انتظامی شعبه شمال شرق کشور

 32 انتهاي کوشش - خیابان کوشش:2ساختمان شماره
2183000 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511  8791820   جنب پارك صدا و سیما- بزرگراه شهید کالنتري  هتلداري و جهانگردي پردیسان

  عالی آزادموسسه آموزش 
 خوارزمی خراسان رضوي

   تالقی ضلع شرقی بلوار الدن-آباد حاشیه بلوار وکیل
  0511 8693262 1174 پالك

 مشهد

  موسسه آموزشی و پژوهشی
  0511 8411001  نبش خیابان کفایی-خیابان دانشگاه )خراسان رضوي(وزارت صنایع و معادن 

خراسان 
 رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی نیشابور
 1نیشابور

   نبش رازي- خیابان رازي-)شهیدجعفري( ایستگاه خیابان
  0551 3344011 7پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2بجنورد

  متري دوم فرهنگیان 16 - خیابان رشد-میدان خرمشهر
  0584 2254999 52 پالك-کوچه برنا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   خراسان شمالیجهاد دانشگاهی

  )11کالنتري( کوچه شهید جوادوزین -القانی شرقیخیابان ط
  بجنورد  0584  2414590  1پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0584  2311824   جنب کارخانه لوله پلی اتیلن-خمینی بلوار امام  جهاد کشاورزي بجنورد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  جاجرم
  0585  3227806  ایانه مجتمع برجسته ر-7 و 5 بین بهشتی -خیابان شهید بهشتی  جاجرم

خراسان 
  شمالی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  شیروان
  0585 6228560 8کاشانی -خیابان کاشانی شیروان

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی
  0611  3347245   بین خیابان همدان و کاشان- گلستان-)بلوار(چهار باغ   صنعت آب و برق خوزستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0611 3737528  بعد از راه بند قطار-جنوبی خیابان شیخ بهاء ی استان خوزستانبهزیست

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان

   جنب عملیات برق منطقه یک- پیچ میدان-بهبهانی... ا بلوارآیت
  0611 2246470  روبروي تعمیرگاه شرکت نفت

  اهواز  خوزستان

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی
  0611 3345372  انتهاي بلوار پردیس- گلستان جهاد دانشگاهی اهواز
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی  اهواز
  یاتی اهوازمال

   شرقی و آریا شهر13 خیابان -خیابان کیانپارس
  0611  5514501   5 پالك - متري کریمی38خیابان 

 خوزستان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی  دزفول

  1دزفول 
   خیابان شهید خوشکام - روبروي هتل روناش-خیابان ساحلی

  0641  2237711  229پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ابهر
 ابهر

 بلوار دانشگاه - قزوین- جاده ترانزیت ابهر:1تمان شماره ساخ
   شهرك دانشگاه جامع-جامع
 باالتر از - خیابان شهید بهشتی- شناط:2ساختمان شماره

 دادگستري سابق

5226805 0242  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی خرمدره
  0242 5538061  خیابان مینو-شهرك قدس شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی زنجان

   شهریور17  خیابان- دروازه ارك:1ساختمان شماره 
   خیابان شهیدان بسطامیان

  خیابان پنجم- فاز اول- شهرك کارمندان:2ساختمان شماره
5259624 0241  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0241 2221665 ن سهروردي خیابا-1 شهرك صنعتی شماره خانه کارگر واحد زنجان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0241 7210058  جنب مجموعه ورزشی والیت- کاظمیه فاز دو- گلشهر قوه قضاییه زنجان

 زنجان
 

  نزنجا
  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  میراث زنجان

   بلوار سهرودي-شرق انصاریه: 1ساختمان شماره 
  6116 قطعه -سهروردي پنجم

   جنب عمارت موزه شهدا-یقی میدان توف:2ساختمان شماره
7287569  0241  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بیارجمند
  0274 7224068  بلوار فلسطین-خیابان امام بیارجمند
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 )شاهرود(جهاد کشاورزي استان سمنان 
   کاربردي-مرکز آموزش علمی - جاده بسطام2 کیلومتر

  0273 2220972 )شاهرود(استان سمنان جهاد کشاورزي 
کاربردي- مرکز آموزش علمی  

  سنگ البرز شرقی زغال
 کاربردي-مرکز آموزش علمی -شرکت زغالسنگ البرز شرقی

سنگ البرز شرقی زغال  شاهرود 0273 3364140 

کاربردي- مرکز آموزش علمی  
1شاهرود  0273 3317609  خیابان نیایش- خیابان پژوهش- دانشگاه بلوار -تیر میدان هفت 

    
  سمنان

  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  مهدیشهر
   سمنان استانشهر مهديبهزیستی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی -الزمان خیابان صاحب
  0232  3629351   سمنان استانشهر مهديبهزیستی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  بمپور
  0548  2522014   بمپور- جاده ایرانشهر22ر کیلومت  )بمپور (سیستان و بلوچستانجهاد کشاورزي 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ابهارچ
  0545 4444316  تراس بهشت- صنعتی چابهار-منطقه آزاد تجاري چابهار

  کاربردي- مرکز آموزش علمی زابل
 جهاد دانشگاهی زابل

   ابتداي- میدان معلم-طالقانی شرقی... خیابان آیت ا
  0542 2290901  چهل متري جدید

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541  2516641   جنب بیمارستان تأمین اجتماعی-خیابان پرستار  سیستان و بلوچستان بهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541  3251595  جم یک  نبش جام-جم بلوار جام   زاهدانجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541 3218323 10  پالك-  کامبوزیا  خیابان-)ره(خیابان امام   زاهدان دکارگر واح خانه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541 2418854  ساختمان آکادمی زبان-12 بهشتی-خیابان شهید بهشتی 1 زاهدان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541 2410983 51 پالك – 27 دانشگاه -خیابان دانشگاه 2زاهدان

  کاربردي-  آموزش علمیمرکز
  0541 3224979 3 زاهدانکاربردي-مرکز آموزش علمی -میدان آزادي 3زاهدان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541  2425705   جنب اداره زندان باز-بلوار بهداشت  )سیستان و بلوچستان(ها  سازمان زندان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541 3226778  معاونت صنایع دستی-5 امیرالمومنین -ان امیرالمومنینخیاب صنایع دستی سیستان و بلوچستان

سیستان و 
  بلوچستان

  زاهدان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541 2415977  جنب مسجد ثاراله- بلوار ثاراله-میدان امام رضا  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آباده
 آباده

 ابتداي خیابان -)ع( خیابان امام سجاد :1ساختمان شماره 
   روبروي هیئت قائمیه-)عج( ولیعصر
   کوچه نعمتی-خمینی  خیابان امام:2ساختمان شماره

 9 پالك -60 کوچه

3345755 0751  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  پاسارگاد
  0729 7224111  خیابان معرفت-خیابان فرهنگ پاسارگاد

 
 فارس

شهر جدید 
 صدرا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 6404486 هاي صدرا  مجتمع گلخانه-خیابان زاگرس هاي صدرا انهمجتمع گلخ
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 7360058 )ولیعصر (3 ساختمان شماره- 8کوچه شماره -بلوار احمدي جنوبی تی استان فارسبهزیس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 2333023  نبش خیابان شهید فقیهی-خیابان زند جهاد دانشگاهی شیراز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 7239900  نبش میدان فرصت شیرازي- خیابان فرصت شیرازي-بلوار مدرس کارگر واحد شیراز خانه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی شیراز

   نبش میدان احسان- معالی آباد:1ساختمان شماره 
  2 نبش کوچه - بلوار ارم:2ساختمان شماره

  شهرك صدرا:3ساختمان شماره 
6361502 0711  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 7200094  خیابان مرصاد- میدان پیام- خیابان شهید دوران-بلوار مدرس )شیراز(اه دور ایران صنایع مخابراتی ر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711  7276633   روبروي موزه تاریخ طبیعی- خیابان آزادگان-بلوار مدرس  کارخانجات مخابراتی ایران

 شیراز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مجتمع هوادریا

   دانشگاه صنعتی - ابتداي خیابان شهید محالتی-سدارانبلوار پا
  0711  6318012  مالک اشتر

  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 کازرون
 کازرون

 جنب فروشگاه - باالتر از سپاه- خیابان طالقانی:1ه ساختمان شمار
  کوثر

  سرا  هنرستان راه دانش  سه- خیابان قدمگاه:2ساختمان شماره
  کار و دانش شهید نظافت

2217907 0721  

  0712 5623504  دانشگاه علوم پزشکی شیراز-بلوار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوار

  کاربردي- لمیمرکز آموزش ع الرستان
  0781 2248801  بلوار جمهوري اسالمی-شهرجدید الرستان

 فارس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  ریز نی
  0732  5229420   روبروي بیمارستان شهدا-میدان فلسطین  ریز نی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0282 2236068  بلوار معلم-میدان بسیج خانه کارگر واحد قزوین

  کاربردي- وزش علمیمرکز آم
  البرز  0282  2222492   نبش میرداماد شرقی-فلکه دوم  شرکت صنعتی مهرام

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0282 2236444 جنب شرکت صنعتی نیرومحرکه نیرو محرکه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تاکستان
  تاکستان

   جنب فرماندهی - بهمن شمالی22 خیابان -بلوار امام خمینی
  0282  5231615  ظامی تاکستاننیروي انت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي قزوین

 قبل از ایستگاه پمپ بنزین - جاده قزوین به تاکستان5کیلومتر
  0282 5424970  جاده اختصاصی3کیلومتر - اقبالیه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی قزوین
  0282 2571381  علوم و فنون قزوینديکاربر-مرکز آموزش علمی -شهر محمدیه علوم و فنون قزوین

  قزوین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  معلم کالیه
  0282 3622215 12خیابان معلم  الموت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0251  7833301   جنب بنیاد شهید -1 کوچه - شهید فاطمی-دور شهر  شفیعه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0251  7730410   جنب هتل المپیک-9 معلم -خیابان معلم  شهرداري قم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0251 7741000 3 نبش کوچه - خیابان دور شهر-میدان صفائیه  قم-شهید محالتی سپاه 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 دستی استان قم صنایع

  متري کوثر 18 - بلوار روحانی- متري روحانی30
  0251 7776320 63 پالك -3 کوچه شماره 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0251 8835933 قم) س( مکان سابق غیرانتفاعی معصومیه -شهر پردیسان قوه قضاییه قم

  قم  قم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالیاتی قم

   مجتمع آموزشی - بعد از پمپ بنزین- بلوار غدیر-بلوار امین
  0251  6629023   طبقه اول-)ص(خاتم االنبیاء 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  بیجار
  0872 4234656 181 پالك - سه راه مرزبان- خیابان مدرس-میدان فاضل بیجار

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  سقز
 کردستان  0874  3271633  1 فاز - کوي فرهنگیان-بلوار کردستان  سقز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  سنندج
 سازمان مدیریت صنعتی سنندج

   کاربردي-آموزش علمیمرکز  -بلوار تکیه و چمن
  0871 6664620 سازمان مدیریت صنعتی سنندج
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1سنندج

   مجتمع تربیت معلم شهید مدرس-)فیض آباد(میدان سهروردي 
  0871 2275910  راه پله اول-5بلوك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0871 3284147 نور  پایین تر از دانشگاه جامع پیام-انتهاي خیابان فلسطین صنایع دستی سنندج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کردستان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی-تهاي بلوار تکیه و چمنان
  0871 3232815  کردستان1 فرهنگ و هنر واحد

 سنندج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0871 3235425  دادگستري سابق-میدان آزادي قوه قضاییه کردستان

 کردستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی قروه
 1قروه 

  ملی روبروي بانک - خیابان شریعتی:1ساختمان شماره 
  0872 5229920  انتهاي خیابان ابوذر:2ساختمان شماره

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  بم
  0344  2512702   اداره ارشاد-بلوار شهید باهنر  بم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی رفسنجان
  0392 3230860 کرمان-  جاده کمربندي یزد4کیلومتر خانه کارگر واحد رفسنجان

  کاربردي- میمرکز آموزش عل  زرند
  0342  4220400   خیابان کارگر-شهرك والیت   زرندجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی سیرجان
 جهاد دانشگاهی سیرجان

الدین   ابتداي بلوار سید جمال-)پلیس راه) (ع(میدان امام علی 
  0345 4228303 اسدآبادي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341 2817951  دفتر آموزش و پژوهش- خیابان شهید شیروانی-جمهوريبلوار استانداري کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341 3114799 )بلواربلداالمین( ابتداي جاده قدیم زرند -بزرگراه شمالی پمپ بنزین بلداالمین
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  2118468  یان بعد از چهارراه فرهنگ-بلوار جمهوري   کرمانبهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی کرمان

  ) پژوهش( میدان مهندس افضلی پور - بهمن22 انتهاي بلوار
  0341 3311166 7کوچه شماره   نبش-آبادي خیابان اسد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341 3122886  جنب شرکت فرش-بلوار باستانی پاریزي خانه کارگر واحد کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341 2736307  دادگستري3 ساختمان شماره -کوچه دکتر داوودي-خیابان شریعتی دادگستري استان کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي سازمان همیاري شهرداري

 استان کرمان

   سمت چپ- ابتداي بلوار شهید صدوقی-میدان آزادي
  0341 2452566 جنب بانک ملی ایران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  3231001  باغ نرسیده به میدان هفت  مخابرات استان کرمان

  کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  2117735   آموزشگاه معدنی-اله صدوقی خیابان آیت  معدنی کرمان

  کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کهنوج
  0349 5231502  میدان ستاد-خیابان شهید مصطفی خمینی کهنوج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اسالم آباد غرب

  ) ره( روبروي بیمارستان امام خمینی -خیابان شهید چمران
  0832  5224241  )ع( امام رضا کاربردي-مرکز آموزش علمیباالتر از 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  آباد غرب اسالم
 )ع(امام رضا

  کاربردي-ز آموزش علمیمرک -بلوار شهید دکتر چمران
  0832 5224699 )ع( امام رضا 

 جنب شرکت توزیع برق -)سیلو(خیابان شهید علی امجدیان   مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب
  0831  8236030  کرمانشاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0831 8227244 دانشگاهی د ساختمان جها- خیابان جهاددانشگاهی- بهمن22راه  سه جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه

   خیابان دهخداي جنوبی- میدان حافظ- بلوار رودکی-شهرك معلم
  0831 4283367 جنب مسجد رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد

 ابتداي خیابان فیض - آقا شیخ محمد هادي جلیلی اله میدان آیت
  0831 7228834  ساختمان وحدت-آباد

  کرمانشاه

  کرمانشاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0831 8235769  جنب سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه-خیابان مصطفی امامی میراث بیستون

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  دهدشت
  0744  3227865  ري  جنب ترمینال شهردا-بلوار شهید مذکور فارسی  دهدشت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی گچساران
 1گچساران 

  فردوس  روبروي باغ-عصر  بلوار ولی:1ساختمان شماره 
  ها جنب حسینیه بهبهانی

  اي  جنب فنی و حرفه- جاده آب شیرین:2ساختمان شماره
کهگیلویه و   0742 4223639

  بویر احمد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  یاسوج
   یاسوججهاد دانشگاهی

 روبروي سازمان مدیریت و -آباد  سالم5 نبش فرعی -احمدبلوار بویر
  0741  2232263  ) استانداري2ساختمان شماره (ریزي سابق  برنامه
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کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان
 نرستاشه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0171  2221248  دهم کوچه آذر - آذر5خیابان    استان گلستانجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0171 3322667 االئمه  بعداز شهرك جواد-انتهاي ویال شهر خانه کارگر واحد گرگان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0171  6621076   انتهاي خیابان چهارم-شهرك حافظ -کمربندي  1گرگان

  گرگان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0171  2235850  37 عدالت -خیابان ولیعصر  2گرگان 

  گلستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی گنبد کاووس
 2گنبد کاووس

   روبروي شهرداري-خیابان طالقانی شرقی: ساختمان مرکزي
  961 پالك

  عصر شمالی  خیابان ولی-شرقیخیابان طالقانی : 2ساختمان شماره
  نبش تقاطع اول

5557552 0172  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آستارا
  0182 5266651 33 پالك-کوچه سیزدهم-خیابان مطهري آستارا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  واتر  شرکت خدمات دریایی تاید

  انزلی-خاورمیانه 

   رديکارب-مرکز آموزش علمی -خیابان اطبا
  0181 3238002  انزلی-واتر خاورمیانه  شرکت خدمات دریایی تاید

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0131 6690044  جنب دانشگاه گیالن- جاده تهران7کیلومتر  )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد رشت

خانه می   اسال جنب خبرگزاري جمهوري-بندي شهید بهشتی کمر
  0131 3231135  گیالنکارگر واحد

  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
 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

 مجتمع فرهنگی و هنري - ابتداي خیابان سعدي:1ارهساختمان شم
  االنبیاء خاتم

 بعد از میدان مصلی به -خیابان امام خمینی: 2ساختمان شماره 
  روبروي رستوران خانواده-سمت میدان گیل

6616103 0131  

 رشت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0131  3233441   خیابان دکتر حشمت-چهارراه پورسینا  واحد آموزشی گیالن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی طوالش
 1تالش 

   کوچه شهرداري -)ره(خیابان امام خمینی: دفتر مرکزي
  واحد دانشگاه

   خیابان دکتر چمران- میدان نماز:2ساختمان شماره
  غیر انتفاعی اقبال

4233128 0182  

 گیالن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  لنگرود
   لنگرودجهاد دانشگاهی

   کاربردي- آموزش علمیمرکز -جاده لیال کوه
  0142  5222026   لنگرودجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی الیگودرز
  0664 2244120  ساختمان آموزشی- نبش خیابان ارشاد-بلوارشرقی 1الیگودرز 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1بروجرد 

  روبروي کارخانه نساجی: 1ساختمان شماره 
 سمت راست -  اراك- جاده بروجرد4کیلومتر : 2هساختمان شمار

  جاده اختصاصی برادران کردي
4469300  0662  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2بروجرد 

   خیابان مقدسی جنوبی-خیابان دکتر فاطمی: 1ساختمان شماره 
  0662 3534311  ابتداي شهرك ایثار- میدان زائران کربال:2ساختمان شماره

  کاربردي- یمرکز آموزش علم
  0662 4445521  جنب اداره محیط زیست- )ره(بلوار امام خمینی کنندگان بروجرد شرکت تعاونی تولید

  بروجرد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شهرداري بروجرد

   کاربردي-مرکز آموزش علمی - انتهاي بلوار بهشت
  0662 5307001 شهرداري بروجرد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گاهی لرستانجهاد دانش

   کاربردي-مرکز آموزش علمی -بلوار جهادگران
  0661 3215088 دانشگاهی لرستان جهاد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی خرم آباد
  0661 2217591  جنب دادگستري کل استان لرستان-میدان شاپورخواست دادگستري استان لرستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی دورود
  0665  4247010   کوچه کانون-ابان خیام غربی خی-الغدیر میدان والیت  دورود

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کوهدشت
  0663 6226040 )ره(  روبروي بیمارستان امام- خیابان سپاه-میدان کشاورز  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

 لرستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی نور آباد
  0663 7240386  متري رضوان20  خیابان-آزادگان کوي نورآباد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0121 3232603  جنب مجتمع حسینی- میدان صدف -بلوار امام رضا آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آمل  مازندران
 فذا

  سمت چپ 12 انتهاي دریاي -خیابان طالب آملی
  0121 2151330 روبروي حسینیه شهداء قادي محله
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی آمل
  0121 2254864  دانشگاه سابق شمال- 26  دریاي-خیایان طالب آملی  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 
  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

  بابل  0111 2227080 کوچه مایکروویو
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0111 2221182 کتی قاضی  بین ایستگاه آمل و فلکه - کمربندي غربی-ر جانبازانبلوا  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بهشهر
 بهشهر

 روبروي شعبه مرکزي -نژاد  بلوار شهید هاشمی-خیابان مرکزي
  0152 5225377 بانک رفاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0192 4282465 3 پالك -2 کوچه کشاورز-چناربن شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تنکابن
 مهستان سبز شمال تنکابن

   کاربردي-مرکز آموزش علمی -خیابان عالمه
  0192 4223192 مهستان سبز شمال تنکابن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی چالوس
 کارآموزان چالوس

 ن شهید کچویی خیابا- خیابان امام خمینی:1ساختمان شماره 
   خیابان گلسرخی-خمینی خیابان امام :2ساختمان شماره

  ساختمان گل سرخ
2249967 0191  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جامعه اسالمی کارگران مازندران

   خرداد15 خیابان - خیابان فرهنگ:1ساختمان شماره 
   جنب آزمایشگاه مکانیک خاك- بعد از چهارراه شهابی

  ن کوچه بارا
   جنب زندان- خیابان پانزده خرداد:2ساختمان شماره

3249971  0151  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 هاي سنگین مازندران سازه

 بعد از موسسه فرهنگی - جاده خزر آباد3کیلومتر -میدان خزر
  0151 3214601 صالح المهدي ابا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0151 2132768  بعد از استادیوم ورزشی شهرداري ساري-  جاده خزر5متر کیلو  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

  ساري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0151  3252116   نبش کوچه هفتم- خیابان دانش-بلوار طالقانی  مازندران واحد آموزشی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  قائم شهر
  0123  3288260   خیابان دانشگاه– جاده جویبار 1اده  کیلومتر ج–کمربندي شمالی    قائم شهر19خانه کارگر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کالردشت
  گلدشت کالردشت

  کاربردي-مرکز آموزش علمی -نرسیده به نیروگاه 
  0192  2632485  گلدشت کالردشت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کیاکال
  0124  3374917  نرسیده به میدان ولی عصر   سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  محمودآباد
   مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

   روبروي پمپ بنزین بابانیا – انتهاي بلوار –خیابان امام 
  0122  7733102  66کوچه نسیم 

 مازندران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  نوشهر
  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

   قبل از هتل کوروش-جاده نوشهر به چالوس
  0191 3222846  خیابان شهید عمادالدین کریمی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اراكجهاد دانشگاهی

  تیر و میدان شهدا   حدفاصل میدان هفت-خیابان شهید بهشتی
  0861  2232400   کوچه ساسان-)پشت مسجد حاج آقا صابر(

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 حدید اراك

   کوي بهاران -تانداريشهرك قدس ـ روبروي اس
  0861 3676997 13 پالك -12 بهاران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0861 3125157  فرهنگسراي آیینه- فاز یک-شهرك شهید بهشتی  اراك1فرهنگ و هنر واحد 

  اراك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازي اراك ماشین

  کاربردي-مرکز آموزش علمی - جاده تهران4کیلومتر 
  0861  3131062  زي اراكسا  ماشین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی خمین
  0865 2230560  نرسیده به تقاطع خیابان بسیج-)کمربندي(اله طالقانی  خیابان آیت  خمین1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ساوه
  0255 4222223 29 آزادي - نرسیده به پل هوایی- بلوار آزادي-میدان آزادي گروه صنعتی صفا

  مرکزي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی محالت
  0866 3324797 )ع(  انتهاي بلوار امام علی-)ره(خیابان امام خمینی  ور جهاد دانشگاهی نیم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0761 3339813  پشت دادسراي انقالب- خیابان وحدت-بلوار ناصر بهزیستی استان هرمزگان

  کاربردي- وزش علمیمرکز آم
  شرکت خدمات دریایی تایدواتر 

  بندر عباس-خاورمیانه 
  بندرعباس  0761 3353482 16 احمد  خیابان آل- چهارراه خانه نان-زیبا شهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت هوانوردي بندرعباس

  راهی  نرسیده به سه- بعد ازمرکز مخابرات بالل- گلشهر
  0761 6664779  پارك جنگلی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ر لنگهبند
  0762 2226002 خامنه اي... ا ابتداي بلوار آیت )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

  هرمزگان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کیش
  0764 4421712  خیابان امیر-خیابان سنایی کیش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اللجین همدان
  0812 4523717  روبروي بخشداري-اي خامنه... بلوار آیت ا صنایع دستی اللجین همدان
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   کاربردي پودمانی- علمی ناپیوستهیشناسهاي کارمجري دوره  مراکز آموزشیآدرس و شماره تلفن): 37(جدول شماره ادامه 

کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان
 نشهرستا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مالیر
  0851 335230 ر از بیمارستان غرضی باالت-باالتر از بلوار نبوت مالیر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی نهاوند
  0852 3223898  چهارراه آزادگان-خیابان آزادگان نهاوند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   همدانجهاد دانشگاهی

   تقاطع بلوار بعثت و هنرستان-انتهاي خیابان هنرستان
  0811  8253015   کوچه ستوده

 همدان

  کاربردي- ش علمیمرکز آموز همدان
  0811 2510230  سایت فرهنگی گردشگري هگمتانه-انتهاي خیابان اکباتان میراث هگمتانه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بافق
  0352 4253443  خیابان پارك-آهنشهر بافق

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تفت
  0352 6235031 ابتداي بلوار شهید بهشتی بهزیستی استان یزد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0352 7772043  یزد- جاده میبد14کیلومتر  مجتمع کاشی میبد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی میبد
  0352  7732900  اله کاشانی انتهاي خیابان آیت  میبد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جواد االئمه یزد

  مه خیابان جواداالئ- بلوار شهیدان اشرف- میدان جانباز-صفائیه
  0351 8227807  ساختمان آموزش عالی- خیابان تالش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0351 6236001  کوچه شهید نصیري-بلوار منتظر قائم ساختمان و شهرسازي یزد

 یزد

 یزد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 نشانی و خدمات ایمنی یزد سازمان آتش

   کاربردي- مرکز آموزش علمی -بلوار صابر یزدي
  0351 6300666 نشانی و خدمات ایمنی یزد آتشسازمان 
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   کاربردي–آدرس، شماره تلفن و فکس واحدهاي استانی دانشگاه جامع علمی ): 38(جدول شماره 

یف
رد

  

کد   فکس  تلفن  آدرس   واحد استانی
  شهرستان

  0411  5430403  5430411   انتهاي خ طالقانی-تبریز  آذربایجان شرقی  1

  0441  3362033  3370064   جنب شرکت عمران آذربایجان غربی- بلوار امامت-ارومیه  آذربایجان غربی  2

  0451  5516325  5520465  48 پالك - آبان13 خیابان - خیابان دانشگاه-اردبیل  اردبیل  3

  0311  3377140  3355083   نبش صمدیه لباف غربی- بزرگراه شهید خرازي-اصفهان  اصفهان  4

  0841  2237873  2237871  رودي ابتداي بلوار شهید خرم- میدان مخابرات-یالما  ایالم  5

  0771  4551719  4551717   خیابان بهمنی-بوشهر  بوشهر  6

  0381  2240866  2226237  1 پالك -72 کوچه - بعد از چهارراه طالقانی-کاشانی غربی...  بلوار آیت ا-شهرکرد  بختیاريوچهارمحال  7

  0561  4437339  4445517  26 نبش پاسداران - پاسداران-رجندبی  خراسان جنوبی  8

  0511  8531907  8531901  8 پالك - کوچه همت- خیابان رازي-)ع( میدان بیمارستان امام رضا -مشهد  خراسان رضوي  9

  0584  2229594  2226010  58 پالك -الهدي روبروي بیمارستان بنت- خیابان هنر-بجنورد  خراسان شمالی  10

  0611  3361480  3361479  68 پالك - جنب اداره ثبت احوال- خیابان مدرس- امانیه-اهواز  ستانخوز  11

  0241  7271001  7271003  30 پالك - خیابان سوم شعبان- خیابان خرمشهر-زنجان  زنجان  12

  سمنان  13
 اهروبـروي پایگـ   - جنب کانون پرورشی کودکان و نوجـوان -)ع (میدان امام رضا   - بلوار معلم  -سمنان

  انتقال خون
4455516  4454069  0231  

  0541  3424385   3424384   جنب انبار جهاد نصر- بزرگراه خلیج فارس-زاهدان  سیستان و بلوچستان  14

  0711  6332223  6332495  سمت چپ - )باغ سرو(  الف37کوچه  - جنب مجتمع قضایی-15 ایستگاه -هر بلوار فرهنگ ش-شیراز  فارس  15

  0281  3788155  3788156   الهیه یکم-ها میدان گل-شهرك مینودر -قزوین  قزوین  16

  0251  2902600  2926057  219 پالك – متري کوکب 20 - متري صدوق45 -قم  قم  17

  0871  3287270  3287270  13 پالك - کوچه گالیول- فلسطینیابان خ-سنندج  کردستان  18

  0341  2133820  2133822   سمت چپ-ختمان سوم سا- خیابان هاتف اصفهانی-بلوار هوشنگ مرادي   کرمان  19

  0831  8231078  8231355   روبروي سازمان اتوبوسرانی- بلوار شهید دکتر بهشتی-کرمانشاه   کرمانشاه  20

  0741  3343365  3343363  شر نرسیده به آموزش و پرو- بلوار ارم-یاسوج  احمد و بویرکهگیلویه  21

  0171  2235868  2225583  یابان ششم غربی خ- میدان مالقاتی-گرگان  گلستان  22

  گیالن  23
   عمارت نمونه- کوچه همت- بلوار دیلمان گلسار-رشت

  180 پالك - روبروي اداره کل ارشاد اسالمی- خیابان سعدي-رشت
7755881  7755883  0131  

  0661  3239202   3240012   شهید صحرایییابان خ- بعد از هنر دهم- فاز یک- بهمن22 میدان -آبادخرم  لرستان  24

  0151  2235918  2235919  ی خیابان شهید رضای-یمارستان بوعلیروبروي ب)  شهرجاده قائم ( بلوار پاسداران -ساري  مازندران  25

  0861  3679883   3679880   روبروي اداره کل دادگستري-)هپکو( خیابان جهاد سازندگی -اراك  مرکزي  26

  0761  6678702  6678703  28 پالك -المبین خیابان فتح- جنوبی خیابان رسالت-بندرعباس  هرمزگان  27

  0811  8352074  8352071   ابتداي خیابان دیباج- خیابان میرزاده عشقی-همدان  همدان  28

  0351  8249980  8249982   ساختمان پارك علم و فناوري- مجتمع ادارات استان- بلوار حاج ابوالقاسم رشتی- بلوار دانشجو-یزد  یزد  29
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  نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت ): 39(جدول شماره  

  کد   وکد شهرستان نام
 نام استان استان

، )1017(، ســراب)1016( ، چاراویمــاق)1014(، جلفــا)1008(، تیکمــه داش )1012(، تبریــز)1010( ، بنــاب)1009(آبــاد ، بــستان)1006(، اهــر)1005(، اســکو)1001(آذرشــهر
 شرقی  آذربایجان 10 ).1041(، هشترود)1040( ، هریس)1038(، ورزقان)1036( ، میانه)1032(، ملکان)1029(، مرند)1028(، مراغه)1026(، کلیبر)1023(شیر عجب، )1021(شبستر

، )1124(، سردشــت)1123(خــوي، )1119(، چایپــاره)1117(، چالــدران)1115(، تکــاب)1113(پیرانــشهر، )1111(پلدشــت ، )1109(، بوکــان)1106( ، اشــنویه)1104( ارومیــه
   غربی آذربایجان 11 ).1140(، نقده)1138(، میاندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماکو)1131(، شوط)1129(دژ ، شاهین)1127(سلماس

   اردبیل 12 ).1225(، نیر)1222( ، نمین )1219(شهر ، مشگین)1215( ، گرمی)1213(، کوثر)1201(، سرعین )1211( ، خلخال)1208(آباد ، پارس)1205(سوار ، بیله)1202( اردبیل
، )1340(، خـور و بیابانـک    )1318(، خوانـسار  )1317(شهر  ، خمینی )1316(، چادگان )1314( وکرون  ، تیران )1312( ، برخوار )1310(، اصفهان )1304(، اردستان )1302( وبیدگل  آران

، )1334(، گلپایگـان )1332( ، کاشـان )1329( ، فالورجـان )1327(، فریدونـشهر )1326(، فریـدن )1324(، شهرضـا  )1322(، شاهین شـهر و میمـه  )1320(  ،  سمیرم  )1321(دهاقان  
 ).1345(، نطنز )1342(آباد ، نجف)1341(، نائین)1343(، مهردشت )1338(، مبارکه )1336 ( لنجان

   اصفهان 13

  البرز  40  )4010(، نظرآباد)4008(، طالقان)4006(، ساوجبالغ)4003(کرج
   ایالم 14 ).1418( ، مهران) 1419(، ملکشاهی )1415 (  وچرداول ، 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( فیروزکـوه ) 1624(، شـهریار )1620(، شـمیرانات )1615( ، ري)1608(، رودهـن )1612(کـریم  ، رباط)1609(، دماوند )1607(، تهران )1604(، پاکدشت )1602(اسالمشهر
   تهران 16 ).1636(، ورامین)1625(، مالرد )1623(قدس 

   بختیاري چهارمحال و  17 ).1717( ، لردگان)1713(، کیار)1712(، کوهرنگ)1710 ( فارسان، )1709(، شهرکرد)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 

ــستان ــکن)1901(بج ــالود )1905(، بردس ــاد)1906(، بین ــت)1909(، تایب ــه ، تخ ــت)1912(جلگ ــام ، ترب ــت)1916(ج ــه ، ترب ــاي)1922( حیدری ــوین)1923(، جغت ، )1926(، ج
ــاران ــل)1928(چن ــاد ، خلی ــواف)1930(آب ــتخوار)1937(، درگــز)1934( ، خ ــرخس)1945(، ســبزوار)1920(، زاوه )1940(، رش ــان)1949(، فریمــان)1947(، س   ، )1951(، قوچ
 ).1965(، نیشابور)1962(والت ، مه)1960(، مشهد)1957(، گناباد)1955(، کالت)1953(، کاشمر)1956(کاخک 

  رضوي  خراسان 19

  شمالی  خراسان 20 ).2016(وسملقان ، مانه)2017(، گرمه )2013(، فاروج)2011( ، شیروان)2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002(اسفراین
، )2125(، خرمـشهر  )2124(، بهبهـان  )2120(، بندرماهـشهر  )2117(ملـک   ، بـاغ  )2115(، ایـذه  )2112(، اهـواز  )2109(، اندیمـشک  )2107(کا،انـدی )2104(، امیدیه )2102(آبادان

ــول ــت)2129(دزفـ ــان ، دشـ ــشیر)2131(آزادگـ ــز)2132(، رامـ ــادگان)2134(، رامهرمـ ــوش)2135(، شـ ــتر)2138( ، شـ ــد)2140(، شوشـ ــی)2142(، گتونـ ، )2144(، اللـ
 ).2151(، هویزه)2150(، هندیجان)2148(گل فت، ه)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(، سـرباز )2425(، سـراوان )2422(، زهـک  )2418( ، زاهـدان  )2416( ، زابلـی  )2414( ، زابل )2411(، دلگان )2408( ، خاش )2406(، چابهار )2402(، بمپور   )2403(ایرانشهر
    و بلوچستان سیستان 24 ).2435(، هیرمند )2440(شهر ، نیک)2433(، کنارك)2430(سوران سیب

ــاده ــنجان)2501(آب ــتهبان)2502( ، ارس ــد)2504(، اس ــات)2507(، اقلی ــارگاد)2509(، بوان ــرم)2510(، پاس ــرم)2515(، جه ــد ، خ ــنج)2516(بی ، )2522( ، داراب)2519(، خ
، )2551(، کـازرون )2546(، قیروکـارزین )2543(، فیروزآبـاد )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(، زرنـد )2923(، ریگـان  )2921(، رودبـارجنوب  )2918(، رفـسنجان  )2914(، راور )2902(، رابر   )2912(، جیرفت )2908(، بم )2905(، بردسیر )2903( ، بافت )2915(انار  

   کرمان 29 ).2946(، منوجان)2944( ، کهنوج)2942(بنان ، کوه)2940(، کرمان)2934(گنج ، قلعه)2907(، فهرج )2932(، عنبرآباد)2929(، شهربابک)2927( سیرجان

، )3018(، صــحنه)3016(، ســنقر)3014( ذهــاب ، ســرپل)3013(، روانــسر)3011(، داالهــو)3009(د، جــوانرو)3007(، ثــالث باباجــانی)3004( ، پــاوه)3002( آبــادغرب اســالم
   کرمانشاه 30 ).3029 ( ، هرسین)3023(، ماهیدشت )3027(، گیالنغرب)3025(، کنگاور)3024(، کرمانشاه)3020( قصرشیرین

  و بویراحمد   کهگیلویه 31 ).3116( ، گچساران)3114(، کهگیلویه)3108(، دنا)3105(، بهمئی)3103(بویراحمد
، )3207(، گمیـشان  )3217( ، گرگـان )3215( ، کاللـه )3213( ، کردکـوي )3212(آبـاد  ، علـی )3210(، رامیـان  )3208(، تـرکمن  )3205(، بنـدرگز  )3203(قال  ، آق )3202(آزادشهر

   گلستان 32 ).3223( ، مینودشت)3221(تپه ، مراوه)3219( گنبدکاووس

، )3327( ، شـفت  )3325(،سـیاهکل ) 3323(، رودسـر  )3319(، رودبـار  )3315(، رضوانشهر )3313(، رشت )3307(، بندرانزلی )3306(، املش )3304( اشرفیه  انه، آست )3302(آستارا
  گیالن 33 ).3343(، ماسال)3341(، لنگرود)3338( ، الهیجان)3336(، فومن)3334( ، طوالش)3329(سرا صومعه

   لرستان 34 ).3427(، کوهدشت)3422( ، سلسله)3418(، دوره)3417(، دورود)3415( ، دلفان)3413(آباد ، خرم)3408(، پلدختر)3407(جرد، برو)3405(، الیگودرز)3402(ازنا
بـاس آبـاد   ، ع)3530( ، سـوادکوه )3527( ، سـاري )3523(، رامـسر )3522( ، چـالوس )3520(، جویبـار  )3517(، تنکـابن  )3513(، بهشهر )3512(، بابلسر )3509(، بابل )3503(آمل

، )3543(، نـور )3539(، نکـا )3538(، محمودآبـاد )3536(، گلوگـاه )3546(، کالرآبـاد  )3533(، کیـاکال  )3521(، کالردشـت  )3534(شـهر   ، قـائم )3532(کنـار  ، فریـدون )3516(
 ).3545(نوشهر

   مازندران 35

   مرکزي 36 ).3620(، محالت)3618(، کمیجان)3617(، شازند)3613(، ساوه)3612(، زرندیه)3610(، دلیجان)3609(، خنداب)3607( ، خمین)3605( ، تفرش)3603(، آشتیان)3602( اراك
، )3726( ، رودان)3722(، خمیـر )3720(آبـاد  ، حـاجی )3717( ، جاسـک )3714(، پارسیان)3712(، بندرلنگه)3709(، بندرعباس)3715(، بشاگرد   )3705(، بستک )3702(ابوموسی
   هرمزگان 37 ).3734(، میناب)3711(ش ، کی)3730( ، قشم)3728(سیریک

   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
  
  

  »ه شاغلفرم استفاده ازسهمی«

  
  
  
  

  
  : کاربردي-دانشگاه جامع علمی

  
........................... دارنده شناسـنامه شـماره      .............................. فرزند  ................................... خواهر  / برادر: شودبدین وسیله گواهی می   

ــادره از   ــد ......................... ص ــاریخ .................... ..........متول ــصی  ......................... از ت ــه تخص   ................................................ در زمین
  :ماه در..........  ل و  سا.......... به مدت 

  
    oوابسته به ....................... ..........................................................شرکت / موسسه/ سازمان:  بخش دولتی..................................................  
    o  در شهرســتان ......................................................................................... شخـصی  / شــرکت/ تعـاونی / اتحادیـه : بخـش غیردولتــی

  .باشدمشغول به کار می.......................................... ................
  پودمانی  کاربردي-  علمیناپیوستهاسی ـاي کارشنـه دورهونـآزمل در ـاغـ این معرفی نامه منحصراً جهت استفاده از سهمیه ش

که با شغل نامبرده منطبق است .............................. ......................کاربردي جهت شرکت در رشته -دانشگاه جامع علمی 1389 -90سال 
  .صادر گردیده و ارزش دیگري ندارد

  
  

       شاغلین بخش دولتی     
  :ام و نام خانوادگی رئیس کارگزینی     ن

  :      تاریخ
  :    مهر و امضاء 

  

  شاغلین بخش خصوصی  
  :نام و نام خانوادگی مقام مجاز

  : تاریخ
  : مضاءمهر و ا

  
هـاي آموزشـی توسـط بخـش     باشند الزم است گواهی تقبل پرداخت هزینـه داوطلبان شاغلی که متقاضی بورسیه می    : 1تذکر مهم   

  .نام ارایه نمایندیردولتی بورس کننده را هنگام ثبتدولتی یا بخش غ
اشـتغال بـه کـار    گـواهی  بایـست  یاین فرم مخصوص داوطلبان شاغل متقاضی استفاده از سهمیه شاغل است که م         : 2تذکر مهم   

  .داشته باشندو نیز سابقه بیمه الزم مرتبط 
  

   کاربردي -هاي کارشناسی ناپیوسته علمیورهاین فرم صرفاً جهت داوطلبان شاغل متقاضی شرکت در آزمون  د
  .باشدکاربردي می-لمیدانشگاه جامع ع 1389 - 90سال  پودمانی
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   نام  ثبت  تکمیل تقاضانامه نحوه
نویس، با مراجعه به  شود مطابق دستورالعمل زیر ابتدا پیش نویس تقاضانامه مندرج در این دفترچه را تکمیل نموده و سپس براساس پیشبه داوطلبان توصیه می

ضمناً راهنماي جامع نحـوه تکمیـل فـرم در برنامـه     . نام وارد نمایندافزاري ثبت ن سنجش آموزش کشور اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم          سایت سازما 
  .توانند به این راهنما مراجعه نمایندنام اینترنتی موجود بوده و داوطلبان براي کسب اطالعات بیشتر می افزاري ثبت نرم
l  صفحه اول  
از بـه کـاربردن مـد،    (خوانا وارد نمایـد   و    کامل بطور   شناسنامه  با  مطابق  را  خود  پدر    نام ، نام و  خانوادگی   مورد نظر نام   در محل    باید     داوطلب: 3 و 2،  1هايردیف در

  ).تشدید، الف محذوف یا همزه خودداري شود
  . باشد دایره مربوط را عالمتگذاري نماید رد می یا م ، زن  اینکه  باید برحسب  داوطلب:4  در ردیف

از درج حروف، ممیـز و یـا خـط تیـره کـه در بعـضی       ( داوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نماید       :5ردیف   در
  ). ها درج گردیده خودداري نمایدشناسنامه

  . ناسنامه خود را که به رنگ قرمز در حاشیه باالي صفحات درج شده است، در این قسمت وارد نمایدداوطلب باید سري و سریال ش: 6در ردیف 
  .شودنام درج میدر تقاضانامه ثبت                                               که یه صورت             574894: مثال
  ). درج گردیده است13دو رقم اول سال تولد یعنی(درج نماید  داوطلب باید سال تولد خود را در محل مربوط :7ردیف  در
  .نماید هاي مربوط به معارف را با عالمتگذاري مشخص  داوطلب باید منحصراً فقط یکی از دایره:8ردیف  در

  . را با عالمتگذاري مشخص نمایدوضعیت خود داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران باید :9در ردیف 
 خواهر و برادر شهید.  داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران باید منحصراً نام ارگان مربوط به سهمیه ایثارگران را با عالمتگذاري مشخص نماید:10در ردیف 

  .توانند از سهمیه استفاده نمایندنمی
 رقمی ایثارگري خود 12باشد، الزم است کد پیگیري ایثارگران میامور د و بنیاد شهیستاد مشترك سپاه و یا  چنانچه داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه :11ردیف در

  .دریافت و در این بند درج نماید ir.isaar.www را از سایت اینترنتی بنیاد شهید و امور ایثارگران به نشانی
  .الزم است با عالمتگذاري این بند وضعیت خود را مشخص نمایند) نویسندیبا دست چپ م(داوطلبانی که چپ دست هستند : 12در ردیف 

الزم به . شنوا و معلول جسمی حرکتی که نیاز به منشی دارند، باید با عالمتگذاري در این ردیف وضعیت خود را مشخص نمایند     بینا، ناشنوا، کم     داوطلبان نابینا،کم  :13ردیف   در
بان باید براي دریافت فرم مخصوص معلولین به سازمان بهزیستی محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مخصوص اقـدام و فـرم    یادآوري است این دسته از داوطل     

اپیوسـته  هــاي کارشنــاسی  ن  آزمـون دوره واحد رفع نقص - سازمان سنجش آموزشی کشور    15875-1365 صندوق پستی    -به نشانی تهران   ......دریافتی را حداکثر تا تاریخ      
  .در غیر این صورت بند معلولیت آنان حذف خواهد شد. ارسال نمایند کاربردي-دانشگاه جامع علمیکاربردي پودمانی -علمی
  . مشخص نمایند3 تا 1 مندرج در این دفترچه با یکی از اعداد 2-3 داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با توجه به بند :14ردیف  در
). از درج ممیز و یا خط تیره خـودداري نمایـد  (باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید  داوطلب باید شماره کد ملی خود را که ده رقم می   :15ردیف   در

  .اصل نمایند تماس ح021 -66729593اند براي اطالع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویاي ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذکارت ملی نشده
  ).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:16ردیف  در
ناً براي استفاده از خدمات پیام کوتاه ضم( داوطلب باید شماره تلفن ثابت با کد شهر و یا شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید            :18 و   17ردیف   در

  ).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 

  ).ن سنجش آموزش کشور اطالع دهدالزم است آدرس جدید خود را کتباً به سازما
l  صفحه دوم  

  .داوطلبان باید گروه آموزشی امتحانی خود را با عالمتگذاري مشخص نماید: 20در ردیف 
  . باید سال اخذ مدرك خود را از چپ به راست در محل مربوط درج نماید) فوق دیپلم(داوطلب داراي مدرك تحصیلی دوره کاردانی : 21در ردیف 
  . داوطلب باید وضعیت اشتغال خود را با عالمتگذاري یکی از موارد درج شده مشخص نماید:22در ردیف 

  .ستخراج و در محل مربوط درج نمایدمندرج در این دفترچه ا ) 4(داوطلب شاغل باید کد اشتغال خود را از جدول شماره : 23ردیف  در
بایست کداشتغال خود را از جـدول   شرقی و شاغلین مجتمع پتروشیمی اراك می  آذربایجان  استان   شاغل در بازرسی کل کشور، شاغلین اداره کل حراست           نداوطلبی
  .دنستخراج و در محل مربوط درج نمایمندرج در این دفترچه ا) 35(شماره 

  .خود را در محل مربوط درج نماید) فوق دیپلم(داوطلب باید معدل کل دوره کاردانی : 24در ردیف 
استخراج و سپس کدهاي مربوط را از چپ به راست در )  39(وطلب بایدکد استان و کد شهرستان محل اقامت فعلی خود را از جدول شماره  دا:26و  25ردیف  در

  .محل مربوط درج نماید
  . استخراج و در محل مربوط درج نماید)  2( خود را از جدول شماره  زیرگروه آموزشیداوطلب باید کد: 27در ردیف 
)  34 تـا  5(از جداول شماره زیر گروه آموزشی ی خود را براساس اولویت عالقه و متناسب با گروه آموزشی و   ابهاي انتخ  اوطلب باید کدرشته محل   د: 28در ردیف   

   .استخراج و در محل مربوط درج نماید
 خود  انتخابیهاي رشته محلبایست کد تروشیمی اراك میشرقی و شاغلین مجتمع پآذربایجان داوطلبین شاغل در بازرسی کل کشور، شاغلین اداره کل حراست استان 

  .دنستخراج و در محل مربوط درج نمایمندرج در این دفترچه ا) 36(را از جدول شماره 
   .باشند از سمت چپ به راست آدرس الکترونیکی خود را در این ردیف درج نمایند آن دسته از داوطلبانی که داراي پست الکترونیکی می:29ردیف  در

  :  مهم  توصیه
 .از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد) اینترنتی ( بایست پس از پایان ثبت نام الکترونیکی  میداوطلب -1
 ).عکس تمام رخ( که در سال جاري گرفته شده باشد  6×4    یا3×4 عکس -2
 .باشد  JPG  عکس اسکن شده فقط باید با فرمت -3
 .باشد 200×300حداقل  پیکسل و 300×400حداکثر  اسکن شده بایداندازه عکس  -4
 .صویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر؛ منگه و هرگونه لکه باشدت -5
 . کیلو بایت بیشتر باشد70حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  -6
 .هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد حاشیه -7
 .داراي زمینه سفید باشدو س رنگی االمکان عک حتی -8
تواننـد در قـسمت مـشاهده چـاپ     نام خود مـی نام و ارسال عکس و پس از دریافت کد رهگیري ثبت     داوطلبان توجه داشته باشند پس از تکمیل تقاضانامه ثبت         -9

  . یند، اطالعات صفحه اول و دوم خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه نما)بجز عکس(نامی اطالعات ثبت
 : یادداشت

   و در صورت www.sanjesh.org، سایت سازمان سنجش به آدرس )  سنجش  سازمان رسانی  و اطالع نامه خبري هفته(  سنجش   پیک  نشریه  ازطریق تغییري  هرگونه -1
   .خواهد شد اعالم  گروهی  هاي  از طریق رسانه لزوم

   آموزش  سنجش سازمان  با دفتر روابط عمومی 15875 -1365  پستی   و یا صندوق021 -  88923595 -9هاي  تلفن  با شماره تواند  می داوطلب  لزوم  درصورت -2
  . نماید  حاصل کشور تماس

          الف
  الف /  24   574896  24

http://www.sanjesh.org
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  1389 -90سال  پودمانی  علمی ـ کاربردينام آزمون دوره کارشناسی ناپیوستهنویس تقاضانامه ثبتپیش
 کاربردي -دانشگاه جامع علمی

  صفحه اول 
  

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

                  /                              : سنامه سري و سریال شنا- 6                                                : شماره شناسنامه-5   ¡   مرد ¡زن :     جنسیت- 4

     13               :  سال تولد- 7

               ¡              زرتشتی ¡              کلیمی ¡         مسیحی¡اسالم :     مایلم فقط به یکی از سواالت معارف پاسخ دهم :  ین د- 8

   ¡. باشمارگران می متقاضی استفاده از سهمیه ایث- 9

    ¡          آزادگان ¡و باالتر % 25جانبازان         :         بنیاد شهید و امور ایثارگران¡       جهاد کشاورزي ¡ستاد مشترك سپاه :      ارگان سهمیه-10

              ¡ باال به% 50         فرزند یا همسر جانبازان ¡      فرزند یا همسر آزادگان ¡فرزند یا همسر شهید 
   ¡.   چپ دست هستم-12                                                                رقمی پیگیري ایثارگران                      12کد  -11

  ).دباش ر ایثارگران میبراي متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان که ارگان سهمیه آنان ستاد مشترك سپاه و یا بنیاد شهید و امو(

              :کد نظام وظیفه -14       ¡   معلول جسمی و حرکتی ¡  کم شنوا ¡  ناشنوا ¡  کم بینا ¡نابینا :  معلولیت  -13

   :تلفن ثابت - 17                                               : کدپستی-16                                              : کد ملی-15

                                 :                                                                   شهر:استان:  آدرس-19                                            : تلفن همراه-18

  ادامه آدرس 

------ ---------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ---------- - ----- ------- ----------- - ------- ------- -------  
  صفحه دوم 

    ¡ فرهنگ و هنر    ¡ مدیریت و خدمات اجتماعی     ¡  کشاورزي    ¡صنعت         : گروه آموزشی امتحانی-20

  13                       :)فوق دیپلم(  سال اخذ مدرك کاردانی -21

                              :)براي داوطلبان شاغل(  کد اشتغال -23                ¡     شاغل دولتی ¡     شاغل خصوصی ¡آزاد :   اشتغال وضعیت-22

   اعشار                    صحیح                        :معدل دوره کاردانی -24

                                :کدزیرگروه آموزشی -27                             : کد شهرستان محل اقامت-26                     : کد استان محل اقامت-25

  :هاي انتخابی براساس اولویت عالقه کد رشته محل-28
  

 اولویت پنجم  اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 اولویت دهم  اولویت نهم ولویت هشتما اولویت هفتم اولویت ششم

 اولویت پانزدهم  اولویت چهاردهم ولویت سیزدهما اولویت دوازدهم اولویت یازدهم

 اولویت بیستم  اولویت نوزدهم اولویت هجدهم اولویت هفدهم  شانزدهماولویت

                                      :                                               )Email( آدرس ایمیل-29

  


