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تهیه کننده نام  واحد  مربوطه   

تاریخچه سازمان  -معرفی اداره کل  

 تعاریف و اصطالحات
 حمید محمدزاد نجمی 

 اهم فعالیت های صورت گرفته   اداره کل 
 حمید محمدزاده نجمی  

 حکیمه حسن زاده 

 رقیه زمستانی  عملکرد واحد بودجه، وصول و درآمد

 مسعود نقوی  عملکرد دفتر فنی 

قراردادهاعملکرد دفتر حقوقی و امور    وهاب علی سرباز جمشید  

 عملکرد روابط عمومی 
 حمید محمدزاده نجمی  

حکیمه حسن زاده   

 احمد فرهمند معین  عملکرد اداره سنجش و ارزشیابی مهارت 

 حیدر الهوردیلو  عملکرد اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 

الهوردیلو حیدر  شناسنامه مراکز ) رشته های آموزشی مراکز (   

 عملکرد اداره موسسات کارآموزی آزاد 

 و مشارکت های مردمی 
 سحر رضایی 

 آرش محمدیان اهم فعالیت های معاونت اداری و پشتیبانی 

 رقیه زمستانی  عملکرد اداره امور مالی 

 پریسا نصیری  عملکرد اداره امور عمومی و پشتیبانی



 
 

 

 

     حضرت امام خمینی )ره(:

 دانش های فنی مورد نیاز جوامع اسالمی را فرا بگیرید. 

 

 

 

 

:  (مدظله العالی)رهبری   مقام معظم  

ببرد ی باال  را  کار  کیفیّت  بتواند  کارگر  تا  بگیرد  انجام  باید  که  کارهایی  از  کی 

فنّیمهارت همین  است؛   وزیر   هر   است  سالها  بنده   … ای    حرفهافزایی 

حرفه ی فنّیاری که بر سر کار آمده است، روی مسئلهک  ر وپرورشی، هر وزیآموزش

ها تکیه کردم، تأکید کردم؛ این را باید جدّی گرفت، این یک کار اساسی است. ای

برد؛ کارگر ساده که نمی باال  باید  را  با تجربه  مهارت کارگر  ی خودش تواند صرفاً 

عهدهپیش   بر  کاری  مهارت  است.  الزم  آموزش  اّما  است  مؤثّر  هم  تجربه  البتّه  خب،  همین برود؛  است؛  مسئوالن  ی 

کارفرما هم مؤثّر است، دولت هم   ،افزایی کارگرشود انجام داد برای مهارت  ها و انواع کارهای دیگری که میحرفه ایفنّی

 . مؤثّر است

 

 

 

 

جمهوری : روحانی ریاست محترم   حسن  

 در  اگر.  دنباید شرایط مناسب ایجاد شود تا جوانان ما مهارت های روز دنیا را بیاموز

. ندارد  یا دهیفا چیه  باشد،   نداشته   وجود  مهارت  علم،  کنار  

 

 



 
 

 

 

 

 

    محمد شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی :

های   آموزش  اثر بخشی  و  توفیق  اصلی  کلید  کار  زمینه  جهان  مهارتی و شکل گیری 

 گفتگو بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی است . 

 

 

 

 

 

: کشوروزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای محترم معاون  علی اوسط هاشمی  

از  اعم  جوانب  همه  در  کالن  توسعه  به  که  بود  خواهد  تأثیرگذار  کشور  برای  آموزشی 

 .اشتغال پایدار منجر شوداجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد  

 

 

 

 

 

 

:  محمدرضا پورمحمدی استاندار  محترم آذربایجان شرقی   

دانش و مهارت  به مثابه دو بال پرواز، افق های جدید را می گشاید و نقش کلیدی در 

 بهره وری و ایجاد اشتغال مولد دارد.
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 درباره استان آذربایجان شرقی  

شود که بر پایه  ترین استان ناحیه شمال غرب ایران محسوب می بزرگترین و پرجمعیت   شرقی  استان آذربایجان 

  ۴5۴91  نفر می باشد. مساحت آن  3909652جمعیت استان بالغ بر    1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  

از    ،استان اردبیل ، از سمت شرق بهاستان آذربایجان غربی سمت غرب و جنوب غرب بهاز    مربع بوده که  کیلومتر 

هم مرز   ،ارمنستان و آذربایجان هایجمهوری  محدود شده و از سمت شمال با استان زنجان سمت جنوب شرق به

این استان محل اتصال دو    کند.است به طوری که رود ارس حدود شمالی آن با کشورهای همسایه را مشخص می 

 .می باشد  سهند  قله کوه آن،   است و بلندترین نقطه زاگرس  و البرز های ایران، یعنیرشته کوه مهم و اصلی کوه 

ولیدی در این شهر، از قطب  که به جهت تمرکز صنایع بزرگ ت  است تبریز شهرشرقی، کالن مرکز استان آذربایجان  

توان به شهرهای مراغه، مرند،  رود. از دیگر شهرهای صنعتی استان می های مهم صنعتی در کشور به شمار می 

از   .داراست را کشور  در  غیرنفتی صادرات اول رتبه  میانه، جلفا، بناب، شبستر، اهر و هریس اشاره نمود. این استان

سجد کبود، عمارت شهرداری، مقبره الشعرا، موزه آذربایجان، پارک ائل گلی،  توان به ممناطق دیدنی استان می 

   بازار تاریخی سرپوشیده، موزه مشروطه و... اشاره کرد. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفهتاریخچه   

  واحدۀ   مادۀ  اساس  بر .  است و رفاه اجتماعی  ای کشور، نهادی وابسته به وزارت تعاون،کار آموزش فنی و حرفه   سازمان 

ای، صندوق  از ادغام سه نهاد آموزشی )مراکز تعلیمات حرفه  25/0۴/1359  تاریخ   در  انقالب  شورای  6082  شمارۀ

های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی(،    کارآموزی، کانون

ای و تربیت نیروی کار  های فنی و حرفهای کشور به منظور ارائه آموزش فه نهادی به نام سازمان آموزش فنی و حر 

آیین نامه اجرایی قانون جامع نظام آموزش  قانون موضوعه و    10نهاد، بر اساس بیش از  .این   ماهر شکل گرفته است 

های آموزشی  لیت فعا و    غیر رسمی کشور استای  های فنی و حرفه، متولی آموزش   و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی

ادارۀ کل در سطح کشور    31این سازمان عالوه بر ستاد مرکزی،  .  کندخود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا می 

منظور دست به  و  دارد  کرج  در شهر  مربی  تربیت  مرکز  یك  تازهو  به  با  یابی  همگامی  و  روز  فناوری  و  علوم  های 

و سازمان   (ILO) المللی کار المللی از جمله با سازمان بین گسترش روابط بین   المللی، همواره سعی بر استانداردهای بین 

 .      و کشورهای مختلف دنیا کرده است(    tvto)ای  بین المللی آموزش حرفه 
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 ساختار سازمانی آموزش فنی و حرفه ای کشور 

 

      

 

 ز : ای کشور عبارتند اسازمان آموزش فنی و حرفه  اهداف 

 
 ماهر )آموزش جویندگان کار فاقد مهارت(  تربیت نیروی کار ماهر و نیمه  •

 ارتقای مهارت نیروی کار شاغل  •

 ایجاد و توسعة توان کارآفرینی  •

 اشتغالی  افزایش توان خود •

 جوی شغلی و تقویت کسب شغل  و های پیش از اشتغال به منظور کاهش دورۀ جستایجاد مهارت  •

 های نوین جهانی به کشور ایجاد داالنی سازمان یافته برای ورود مهارت  •

   های غیررسمی مهارت در بخش خصوصی و حمایت در جهت توسعة مراکز فوقمدیریت و نظارت بر آموزش  •
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 ای استان آذربایجان شرقیمعرفی اداره کل آموزش فنی و حرفه 

وابسته به    ، زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، حرفه ای استان آذربایجان شرقیاداره کل آموزش فنی و  

نیروی کار استان فعالیت   ارزشیابی مهارت  ماموریت اصلی آموزش، پژوهش و  با  اجتماعی  تعاون، کار و رفاه  وزارت 

ای ثابت در سطح استان در دو بخش خواهران و برادران، مراکز  مرکز آموزش فنی وحرفه   23کند. این اداره کل با  می

 های  اداره به نامجوارکارگاهی و بین کارگاهی، و همچنین پنج 

 ریزی  اداره آموزش، پژوهش و برنامه  •

 اداره سنجش و ارزشیابی مهارت   •

 اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی  •

 اداره امور عمومی و پشتیبانی •

 اداره امور مالی  •
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 می باشد . در امر ارائه خدمات در سطح استان به فعالیت مشغول  
 

مرکز آموزش دولتی و    23 ماهه و از طریق   18تا    1های  ای را در قالب دوره های فنی و حرفهاین اداره کل، آموزش 

ر کار  یك مرکز تخصصی سنجش مهارت کارآموزان و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، آموزش های مورد نیاز بازا

ای در استان آذربایجان شرقی در دو بخش خواهران و برادران  های آموزش فنی و حرفه کند. دوره جامعه را اجرا می

کند تا نسبت به تامین، تربیت و ارتقاء  های سطح کشور را برعهده دارد و تالش می درصد از آموزش   7در سطح استان،

عتی، کشاورزی و خدماتی استان و ارتقاء فرهنگ مهارتی جامعه  های مختلف صنکار ماهر و نیمه ماهر بخش نیروی

های فنی  اقدام نماید. وجود کارگاه های مجهز، فضاهای آموزشی مناسب و مربیان مجرب در مراکز دولتی و آموزشگاه 

جرای  شرقی در اای استان آذربایجان های برجسته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آزاد از جمله توانمندی و حرفه 

 های مهارتی است.آموزش 

سال و المپیاد مهارت آزاد ویژه  تمامی سنین را برگزار    21این اداره کل، ساالنه مسابقات مهارت ویژه جوانان زیر  

های مهارتی در حال اجرا، نسبت به تجهیز  و راه اندازی کارگاه هایی در فن آوری  نماید. عالوه بر آموزش حرفه می

 های تخصصی جوش، گیاهان دارویی و نمونه سازی سریع، اقدام نموده است.های نو، بیوتکنولوژی، کارگاهانرژینانو، 

نفر دوره تالش دارد در    35000اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با ظرفیت آموزش ساالنه  

های مهارتی را از طریق همکاری با واحدهای صنعتی،  شمراکز دولتی و بیش از این تعداد در آموزشگاه های آزاد، آموز 

های افراد شاغل با تکنولوژی جدید را فراهم  تولیدی و خدماتی براساس تقاضا و سفارش بازارکار، امکان تطبیق مهارت 

ساخته و در راستای برون رفت از معظل بیکاری و رساندن سطح تولید و شکوفایی اقتصاد کشور به کشورهای بزرگ  

 عتی، نقش اساسی را ایفا کند. صن
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از بدو تأسیس تاکنون  ای استان آذربایجان شرقینام مسؤوالن آموزش فنی و حرفه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدت تصدی 

 نام و نام خانوادگی  سمت 
 از تاریخ  تا تاریخ 

1/6 /1358  28/1/1353 ایرئیس مرکز تعلیمات حرفه    جالل تاجیک 

31/1 /1360  10/7/1358 ای تبریزحرفه رئیس مرکز    علی زارعی  

21/1/1363  20/11 /1360  حسن صمدی آذر مدیر منطقۀ آذربایجان شرقی  

22/5/1362  3/2/1359  
 سرپرست کانون 

کارآموزی تبریز    
 حسن برگی

22/1/1366  21/1/1363 آموزش فنی و حرفه ای استان مدیر   
غفور  سید  

نظام الدین    

8/3/1377  23/1 /1366 ای آذربایجان شرقی حرفه مدیر کل آموزش فنی و    مصطفی رنجبران  

7/7/1377  9/3/1377 ای آذربایجان شرقی مدیر کل آموزش فنی و حرفه    
 محمدرضا  

 ذاکر صالحی 

13/7/1382  8/7/1377 ای آذربایجان شرقی مدیر کل آموزش فنی و حرفه    کمال غفوری  

23/12/1384  14/7/1382 آذربایجان شرقی ای مدیر کل آموزش فنی و حرفه    
 مهدی  

 علی اکبرزاده

19/2/5139  23/12/1384 ای آذربایجان شرقی مدیر کل آموزش فنی و حرفه    
محمدی  محمدرضا علی 

ی سیابان  

2/2 /1399  19/02/9513 ای آذربایجان شرقی مدیر کل آموزش فنی و حرفه    یعقوب نماینده 

1399/ 2/2 تاکنون  آذربایجان شرقی ای مدیر کل آموزش فنی و حرفه    رضا اختیار وکالتی  
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 استفاده شده در سالنامهتعاریف و اصطالحات   

 

 آموزش فنی و حرفه ای 

Technical and vocational training 

وی را در انجام   کند یا کارایی و توانایی هایی که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می انجام فعالیت 

های خاص  ها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش ها کسب مهارت این آموزش .دهدآن افزایش می 

 .دهدهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه می مربوط به مشاغل بخش 

 

 ای مرکز آموزش فنی و حرفه

Technical and vocational center 

های تئوری، آزمایشگاه و فضای اداری است که بر اساس  های آموزشی، کالس فضای آموزشی که شامل کارگاه 

ای کشور به منظور آموزش و ارتقاء مهارت و تخصص کارگران شاغل و  قوانین و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه 

 .مهارت تشکیل یافته استت و یا کم  یا ایجاد مهارت در افراد متقاضی کار فاقد مهار

 

 ( آزاد  های فنی و حرفه ای آموزشگاه )  موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی 

Private technical and vocational training institutes 
 

موسسه آموزشی است که توسط افراد و یا بخش غیردولتی با کسب مجوز فعالیت از اداره کل آموزش فنی و حرفه  

هیئت دولت    1379استان و در چارچوب آئین نامه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی آزاد مصوب سال ای  

شهریه آموزشی  با دریافت  ای کشور،سازمان آموزش فنی و حرفه  های آموزشی د اندازی شده و بر اساس استاندارراه 

 .مایدنای اقدام می های آموزش فنی و حرفه دوره  نسبت به برگزاری ،از متقاضیان
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 مهارت 

Skill 

توانایی اکتسابی و تمرین شده برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی و انجام ماهرانه وظیفه و یا شغل است که  

 معموالً ماهیتی عملی دارد و همان کاربرد دانش است . 

 
 

 شایستگی 

Competency 

 کارا برابر استاندارد توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و 

 

 استاندارد شغل 

Job standard 
 های مرتبط با آن که شاغل باید از عهده انجام آنها برآید. ای است از وظایف اصلی شغل و مسئولیت مجموعه 

 
 

 درجه مهارت شغلی 

level  Job Skill 

بندی  درجات مختلفی طبقه ای به میزان یادگیری دانش فنی و کسب مهارت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه 

 : شود که در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی در سه سطح به شرح جدول ذیل ارائه می گرددمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجه شرح 

 1درجه  شود. های کامل یک مهارت شغلی نایل میفرد به کسب شایستگی

 2درجه  شود.  فرد به کسب بخشی از شایستگی های یک مهارت شغلی نایل می

 3درجه  دارد.های جسمی ) کم توان جسمی ( اختصاص به کسب بخشی از شایستگی های یک مهارت شغلی با در نظر گرفتن ویژگی
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 استاندارد آموزش مهارت 

Skill education standard 
سازمان  های مندرج در استاندارد شغل است که ای از دانش، مهارت و نگرش فردی مبتنی بر شایستگیمجموعه 

 کند. ای شرایط آموزش آن را فراهم میآموزش فنی وحرفه 
 

 کد استاندارد 

Standard coding 

 (  isco)   بندی مشاغلالمللی طبقه ای از اعداد قراردادی است که توسط سازمان بین مجموعه 

 شده است. ها و زیر مجموعه هر رشته تعیین هماهنگی برای تفکیك رشته   وربه منظ

 استاندارد آموزش شایستگی

Competency education standard 

آموز در مدت زمانی معین )نظری و عملی( بر اساس شایستگی  کارست که چگونگی آموزش یك یاسند یا بیانیه  

این سند مربی قادر است که دانش ها،  ها، کارها و معیارهای عملکرد را تشریح می کند و در هنگام استفاده از  

مهارت ها و نگرش های الزم برای احراز صالحیت در یك حرفه، شغل و شایستگی با استفاده از مواد، ابزار ،  

 موز ارائه دهد. تجهیزات و منابع آموزشی استاندارد به کارآ

 ارزشیابی 

Evaluation 

تگی به دست آمده است یا خیر، که شامل سه بخش  فرایند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یك شایس

عملی، کتبی عملی و اخالق حرفه ای خواهد بود. معیار عملکرد در هر استاندارد آموزش مهارت مالکی برای  

 ارزشیابی تلقی می شود.

 

 

 

   های مهارت آموزشی بدین شرح است:های درسی و استانداردساختار کدگذاری برنامه

 iscoشماره مهارت تکمیلی / درجه مهارت / شماره نگارش / کد پایه شغل مبتنی بر 
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 معیار عملکرد 

Performance measure 
عملکرد مورد نیاز و متناسب با کارها، دانش و مهارت ها است که باعث کارایی شایسته می گردد. در واقع معیار  

عملکرد بیان کننده این است که کارآموز مهارت مورد نظر را با چه دقتی و با چه کیفیتی باید انجام دهد تا  

 ماهیت کار ارزیابی شده بدین وسیله نمایان شود. 
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 پیام مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 
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مدیر کل

نیمعاون اداری و پشتیبا

معاون آموزش وپژوهش 

و برنامه ریزی

کارشناس مسئول  حراست

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی 

مهارت

روسای مراکز

کارشناس بودجه 

انکارشناس  امور ساختم

کارشناس  امور حقوقی و قراردادها

کارشناس خدمات 

ماشینی 

کارشناس  ارزیابی عملکرد و 

پاسخگویی به شکایات

کارشناس  روابط عمومی و

فرهنگیامور

کارشناس  مسئول امور مهارت های 

پیشرفته فرهنگی

کارشناس فناوری 

آموزشی

هکارشناس امور مهارت های پیشرفت

مدیر کل 

متصدی امور دفتری
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 عملکرد واحد بودجه، وصول و درآمد 

 
 ای به ستاد سازمان جهت انعقاد موافقت نامه جمع بندی و ارائه اطالعات بودجه پیشنهادی اعتبارات هزینه •

 ای )ملی( از ستاد سازمانهای سرمایهدریافت اعتبارات تملک دارایی •

 های سرمایه ای داراییهای استانی از محل اعتبارات تملک  انعقاد موافقت نامه •

 ای استانی های سرمایهداراییدریافت تخصیص اعتبار از محل اعتبارات تملک •

برنامه • تدوین  جهت  اطالعات  ارائه  و  شهرستانتهیه  و  استان  عملیاتی  و  اجرایی  شورای های  مصوب  ها، 

 ریزی استانبرنامه

 ای منطقه برای ارائه به ستاد های بودجههای الزم در مورد نیازها و کمبودهای عملکرد فعالیت گزارش  تهیه •

 های دفاعیه بودجه جاری و عمرانی استانشرکت در کمیسیون •

 اداره کل پیگیری امورات و ارائه پیشنهادات الزم به سازمان در خصوص تشکیالت و چارت سازمانی   •

پیگیری تخصیص اعتبارات   1ای در منطقههای جدید مالی و بودجهر و شناسایی ظرفیتجمع آوری اطالعات، آما •

 هزینه ای، عمرانی و درآمدها 

 ارائه پیشنهادهای اعتباری و قانونی در الیحه بودجه ساالنه  •

 شناسایی راه کارهای صرفه جویی در هزینه ها و اجرایی نمودن آن ها  •

 ای در منطقه های جدید مالی و بودجهشناسایی ظرفیتجمع آوری اطالعات، آمار و   •

توزیع اعتبارات عمرانی و هزینه ای در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بررسی کسری اعتبارات مراکز استان  •

 در طول سال

پیگیری و اخذ اعتبار از محل مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری جهت تکمیل مرکز سنجش مهارت نیروی  •

 میلیون ریال 80،000مبلغ    کار استان به 

 تهیه اطالعات مربوط به سالنامه آماری  •

 پیگیری تسویه بدهی های مربوط به شهرداری استان  •

 

 اقدامات انجام گرفته در واحد وصول و درآمد استان

 ها و عملکرد واریزی درآمدها به صورت گزارش ماهیانه تهیه و تنظیم فعالیت •

(،اجاره 17درآمدهای استان شامل: درآمد حاصل از قراردادهای آموزشی )ماده   و پیگیری   تهیه، تنظیم و ثبت •

 ، درآمدهای متفرقه ، فروش ماشین آالت و تجهیزات   75ساختمان ها ، تبصره  

 برگزاری جلسات مربوط به کمیته درآمد، گزارش گیری و احصاء درآمدهای استانی و ملی به صورت ماهانه  •

ت اطالعات مربوط به قراردادهای هزینه ای و تفاهم نامه های منعقد شده با دستگاه های تهیه،تنظیم و ثب •

 مختلف 
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 و درآمد  اهم فعالیت های واحد بودجه، وصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص   عنوان 

 ) مبالغ به میلیون ریال ( 

 80،000 پیگیری تصویب و تخصیص اعتبار از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری 

 28.937 تصویب و تخصیص اعتبارات عمرانی )استانی(  پیگیری

 28937-فقره  3 )استانی(  عقد موافقتنامه های عمرانی

 3.253 تخصیص اعتبارات تعمیر و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای )استانی و ملی( 

 روزه 15بصورت  پیگیری تصویب اعتبارات جاری 

 ساالنه یك فقره  های جاری عقد موافقتنامه

 فقره   189 75، اجاره اماکن و تبصره 17پیگیری قراردادهای درآمدی اعم از ماده  

 فقره  16 ایها وقراردادهای هزینهپیگیری تفاهم نامه

 کلیه شهرستان ها  پیگیری تسویه بدهی های مربوط به شهرداری ها 
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 ای به تفکیک برنامه وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه 

 

 

 

 

 

 عنوان شماره برنامه شماره ردیف 
 ارقام  

 به میلیون ریال 

112600 18027۴000 
 برنامه آموزش غیر رسمی  

 ای و مهارتی دولتیفنی و حرفه
21.039 

 1.853 درآمد اختصاصی سنجش و مهارت  1802072000 73000055

 1.67۴ توانمند سازی زنان سرپرست خانواده  1002018000 105030

 26.67۴ درآمد اختصاصی 180207۴000 73000056

53000013 180207۴000 
 موضوع اجاره ساختمانها  

 و اراضی دولتی
1.633 

112600 180207۴000 
 حقوق کارکنان رسمی  

 و پیمانی 
2۴6.917 

 71.090 حقوق کارکنان قراردادی  180207۴000 112600

 10.329 مانده مرخصی بازنشستگان پاداش پایان کار و  180207۴000 53300003

 2.23۴ عیدی کارکنان قراردادی 1802005000 53300003

 ۴.595 عیدی کارکنان رسمی و پیمانی  1806007000 53300003

 2.950 پاداش پایان خدمت بازنشستگان  180208۴000 55000055

 2.109 سایر منابع 

 393.097 جمع 
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 ای استان آموزش فنی و حرفهخالصه وضعیت اعتبارات اداره کل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

جمع بودجه هزینه ای جمع بودجه تملک دارایی 
های سرمایه ای

جمع کل بودجه دستگاه

نمودار وضعیت اعتبارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

 )ارقام به میلیون ریال  (  عنوان

 11265۴ کد دستگاه 

 390.988 بودجه هزینه ای 

 21.09 سایر منابع 

 393.097 ای جمع بودجه هزینه

 11۴.83۴ ای های سرمایهجمع بودجه تملك دارائی

 507.931 جمع کل بودجه دستگاه 
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 ایهای سرمایه اعتبارات طرح های تملک دارایی وضعیت تخصیص 

 

 

 

 اعتبار مصوب عنوان شماره طرح 
 وضعیت تخصیص 

 )میلیون ریال(  

درصد  

 تخصیص 

 1802078ش101
جدول   26اعتبارات ردیف   )  مرکز سنجش مهارت تبریز

 (   قانون بودجه 1۴تبصره 
50،000 50،000 100 

 28 1،۴20 5،000 (   متوازن استانیاعتبارات   مرکز سنجش مهارت ) 1802078ش101

 180278ش101

کمك به طرح های تملك داریی   مرکز سنجش مهارت)

های سرمایه ای ملی و استانی که امکان اتمام آنها  

 (   وجود دارد1۴00درسال

3،000 3،000 100 

 55،5 3.253 5.860 تعمیر و تجهیز اداری مراکز آموزش فنی و حرفه ای  1802078ش201

 100 11.517 11.517 بازپرداخت فروش اموال منقول و غیر منقول دولتی 1802078ش201

 1802078ش100
بازپرداخت فروش   )  احداث مرکز آموزش هتلداری تبریز 

 (   اموال منقول و غیر منقول دولتی
6.000 6.000 100 

180207۴001 
تعمیرات ساختمانها و تامین ماشین آالت و تجهیزات  

 (   ملی آموزشی )مراکز 
12.6۴۴ 12.6۴۴ 100 

 8۴ 11۴.83۴ 121.021 جمع 

۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

مرکز سنجش مهارت تبریز

بهسازی و نوسازی مراکز آموزش فنی و حرفه ای

سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی

احداث مرکز آموزش هتلداری تبریز

زشی تعمیرات ساختمانها و تامین ماشین آالت و تجهیزات مراکز آمو

اعتبار موضوع بازپرداخت فروش اموال منقول و غیر منقول

۱۰۰۰۰۰

۵۳۰۰

۶۶۰

۸۰۰۰

۶۹۵۸

۳۹۶۷

۱۰۰۰۰۰

۹۵۰

۱۵۰

۸۰۰۰

۶۹۵۸

۳۹۶۷

نمودار وضعیت تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

وضعیت تخصیص اعتبار مصوب
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 استانی  اداره کل  وضعیت وصول درآمدهای ملی و

 

 

۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰

قانون محاسبات عمومی75موضوع ماده 

درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها

درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی و شهریه کارآموزی

…درآمد حاصل از صدور ، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه

…درآمد حاصل از صدور و تمدید ابالغ مدیریت و مربی گری 

درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان دوره های آموزش 

شفنی و حرفه ای به استثنای دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار ودان

درآمد حاصل از بیمه بیکاری

75درآمد حاصل از تبصره 

(17ماده )درآمد حاصل از قراردادهای آموزشی 

۳۹۶۷

۲۱۰۱

۲۶۳۸

۵۳۷۰

۱۳۴

۴۱۵

۰

][

۷۹۴

نمودار وضعیت وصول درآمدهای ملی و استانی  اداره کل

ارقام به میلیون لایر 

 شماره  
طبقه  
 بندی

 عنوان
 ارقام به 

 میلیون ریال 

 28.000 درآمد حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات  530000۴

 1.636 و اراضی درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها  130301

 9.958 درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی و شهریه کارآموزی  1۴0103

1۴0211 
درآمد حاصل از صدور ، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تاسیس وپروانه مهارت  

 آموزشگاههای آزاد 
18.960 

 570 صدور و تمدید ابالغ مدیریت و مربی گری آموزشگاههای آزاد درآمد حاصل از   1۴0211

1۴0161 
 درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان دوره های آموزش  
 فنی و حرفه ای به استثنای دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار ودانش 
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 36۴  75درآمد حاصل از تبصره  1۴0103

 9.869 (  17قراردادهای آموزشی )ماده درآمد حاصل از  1۴0103

 13.885  درآمد حاصل از حق آزمون  1۴0211

 2،338 درآمد حاصل از حق آزمون مجدد عملی  1۴0211

 85،811 جمع 
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 گزارش عملکرد دفتر فنی اداره کل

 
بینی اعتبار الزم برای سال  ساله تعمیرات مورد نیاز مراکز آموزش فنی و حرفه ای تابعه با پیش    3پیگیری اجرای برنامه   •

 و ارسال به ستاد سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای تنطیم موافقت نامه بهسازی 99

تهیه لیست تعمیرات مورد نیاز مراکز با رعایت ضرورت ها و اولویت بندی مناسب سازی و پیاده سازی شاخص های مدیریت   •

موافقت نامه بهسازی منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ارایه به  سبز بعد از تخصیص اعتبار بر اساس  

 امور عمومی جهت انجام مراحل قانونی استعالم، انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد

قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مربوط به مناسب    2پیگیری تکمیل اقدامات اجرایی در راستای اجرایی نمودن ماده   •

 سازی فضاها با انجام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی و ایجاد سرویس بهداشتی ویژه معلولین در مراکز 

انجام تعمیرات، رسیدگی به صورت وضعیت ها، تهیه  • بازدید و بررسی تعمیرات درخواست شده توسط مراکز، نظارت بر 

 صورتجلسات، عکس و گزارش های الزم 

مدیریت سبز و پیگیری مصوبات مربوط به اصالح الگوی مصرف، رعایت صرفه جویی در مصرف    برگزاری جلسه کارگروه نظام  •

 انرژی ها

تهیه گزارش اقدامات انجام گرفته در راستای مناسب سازی محوطه و ساختمان های اداری برای تسهیل دسترسی معلوالن   •

 ان متبوع در اداره کل و مراکز تابعه و ارسال به سازمان بهزیستی استان و سازم

تهیه گزارش اقدامات انجام گرفته در راستای پیاده سازی شاخص های مدیریت سبز در اداره کل و مراکز تابعه و ارسال به   •

 سازمان حفاظت از محیط زیست استان و سازمان متبوع

 ریزی استان تکمیل اطالعات پروژه های عمرانی نیمه تمام و ارسال به سازمان متبوع و سازمان مدیریت و برنامه  •

 تهیه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه امور عمرانی به سازمان متبوع •

 پیگیری رفع نواقص ایمنی مراکز در انجام تعمیرات در حد اعتبار تخصیصی •

با شرکت توزیع نیروی برق    99پیگیری از مراکز شهرستان تبریز برای همکاری در طرح تشویقی مدیریت مصرف تابستان   •

 تبریز 

العات و فرم های مربوط به مشخصات مراکز، پروژه های عمرانی، تعمیرات، اعتبارات و ارسال به مدیریت امور تکمیل اط •

 عمرانی سازمان 

پیگیری، تهیه، تکمیل و جمع بندی اطالعات ارزیابی عملکرد اداره کل و مراکز تابعه برای شاخص های مدیریت سبز و   •

 و بارگذاری در سامانه مدیریت عملکرد سازمانی)تسما(  99سال  مناسب سازی فضاها برای استفاده معلوالن در

میلیون ریال از محل اعتبار تملك دارایی های سرمایه ای    26۴8مرکز با مبلغ    17پیگیری و نظارت بر انجام تعمیرات در   •

 ابالغی سازمان متبوع  

محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای    میلیون ریال از  3213مرکز با مبلغ    7پیگیری و نظارت بر انجام تعمیرات در    •

 استانی  
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 اقدامات انجام شده جهت تکمیل مرکز سنجش مهارت نیروی کار استان 
 

انجام بازدید از پروژه احداث مرکز سنجش، برگزاری جلسات و پیگیری  ▪

امور مربوط به تکمیل پروژه احداث مرکز سنجش و نظارت بر اجرای آن 

 بطور مستمر 

رسیدگی به صورت وضعیت های کارکرد، تعدیل، تهیه دستورکارها و  

تهیه برآورد اعتبار الزم برای تکمیل پروژه احداث مرکز و  صورتجلسات

 و ارایه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 99سنجش در سال 
 

 اقدامات انجام شده جهت تکمیل مرکز آموزش هتلداری و گردشگری 
 

تعمیرات هتل داری با اعتبار استانی مصوب به مبلغ پیگیری تکمیل  

 میلیون ریال شامل :  6000

اجرای کاغذ دیواری طبقه همکف، زیرسازی و تکمیل اجرای پارکت   

در طبقه اول، نصب لوازم و تجهیزات سرویس های بهداشتی، اجرای 

در سقف   LEDروی ستونها و کمد اتاقها، نصب چراغهای    MDFپوشش  

کف، تکمیل نما و نورپردازی آن، اجرای سقف کاذب و  کاذب طبقه هم

الکترونیکی،   دربهای  نصب  و  تهیه  موتورخانه،  تاسیسات  کاری  عایق 

 اجرای کمپوزیت روی پیش آمدگی دور پشت بام، تکمیل سیم کشی طبقه همکف، اجرای بخشی از محوطه و کابل کشی روشنایی  

 ازی و نوسازی تاسیسات که کارهای عمده آن ها عبارتند از : اجرای تعمیرات شامل بهسازی ابنیه، محوطه، بازس

 مقدار واحد شرح ردیف

 770 مترمربع  برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و کاهش آلودگی صوتی در کارگاهها  60* 60اجرای سقف کاذب کناف گچی تایل 1

 75 عدد LEDتعویض چراغهای پرمصرف صنعتی و گازی به  2

 7۴ مترمربع  در مراکز   UPVCتعویض در و پنجره های فلزی با دوجداره  3

 1 مورد تعمیر و بازسازی پوشش گلخانه مرکز بناب 4

 3 مرکز  ورزقان اصالح زیرسازی و اجرای ایزوگام فویل دار و رفع نشتی سقف شیبدار در مراکز سراب، هشترود،  5

 5 مرکز  تبریز، هادی شهر، هوراند 3تبریز،2تعمیر و اجرای لوله کشی تاسیسات گرمایشی و بهداشتی در مراکز اهر، 6

 1 حلقه  تعمیر چاه فاضالب مرکز اسکو  7

 1 مورد راه اندازی چاه آب حفر شده با انتقال لوله ها و پمپ شناور  8

 2۴2 مترمربع  مراغه و شبستر 5خورشیدی مراکز فنس کشی محوطه نیروگاه  11

 1 مرکز  تعمیر پکیج، پمپ موتورخانه  15

 35 مترمربع  تکمیل پوشش پارکینگ مرکز ملکان  16

 1 مورد تبریز  3تعمیر و رفع نشتی سقف ووید مرکز  17

 50 مترمربع  تبریز  1تعمیر و بهسازی داخلی نگهبانی مرکز  18

 1 مورد ای در فضای سبز اداره کل اجرای آبیاری قطره   19
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 گزارش عملکرد امورحقوقی و قراردادها 

 مورد ۴2تهیه نقشه رقومی برای کلیه مراکز به تعداد  •

و مستندات الزم برای مراکز فاقد    CDهای رقومی و فایل آنها  در قالب  مکاتبه با دارایی و ثبت اسناد استان و ارائه نقشه •

 مورد.     25ای به تعداد سند مالکیت و مراکز دارای سند دفترچه 

پرونده • از کیفری و حقوقی ، ادارات کار، شهرداری تعداد  پیگیری شده اعم  ا و دیوان عدالت اداری ههای تشکیل شده و 

 مورد.  50جمعا

 ها بابت عوارض مراکزها و اخذ میزان بدهیمکاتبه با کلیه شهرداری    •

 تهیه و تنظیم الیحه دفاعیه و شرکت در جلسات مراجع قضایی   •

ها به محاکم  ها و شکایات واحد وصول منطقه از طریق دفتر حقوقی سازمان و ارائه آن تهیه و تنظیم و دریافت دادخواست •

 دادگستری 

 ها با قوانین مصوب و اعالم نظریه حقوقی بررسی و رسیدگی به شکایات واصله درون سازمانی و برون سازمانی و تطبیق آن •

 ها در امور مربوط به شغل مورد تصدی مشاوره حقوقی به کارکنان در زمینه مسائل حقوقی و حمایت قضایی از آن •

یمه مربیان حق التدریس سابق که در دیوان عدالت اداری یا ادارات کار طرح دعوی کرده  پیگیری پرداخت و تسویه حق ب  •

 فقره پرونده   3بودند، به تعداد 

 مکاتبه با کلیه ادارات ثبت اسناد و امالک جهت جانمایی نقشه های رقومی مراکز در الیه کاداستر..   •

 و میخ کوبی حدود آنها. کارشناسی و تعیین پالک های ثبتی زمین مرکزیك و اداره کل  •

و ارجاع  پیگیری موضوع عوارض دکل های مخابراتی از شهرداری تبریز و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری    •

 داری از طریق دفتر حقوقی سازمان.   مسأله به دیوان عدالت ا

 ت اخذ مستندسازی مراکز فاقد سند از دارایی استان و اداره کل اموال دولتی جه پیگیری •

 گواهی بند)د(. 

پیگیری پرونده های وصول از مراجع قضایی و شرکت های بدهکار و اداره تصفیه امور ورشکستگی، اخذ بدهی به مبلغ    •

 چهارصد میلیون تومان .

 پیگیری و اخذ انشعابات مراکز جدیداالحداث)مرکزسنجش(.    •

   فقره سند مالکیت تك برگی برای ساختمان خوابگاه کلیبر. 3اخذ  •

 ها و قراردادهای آموزشی، قراردادهای واگذاری، اجاره اماکن و قراردادهای خرید تجهیزات و خدماتکنترل کلیه تفاهم نامه •

 تنظیم، بررسی وکنترل قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی  •

 ن حق التدریس.  های آموزشی و قراردادهای مربوط به مربیابررسی و کنترل قراردادهای اجرایی آموزشی، تفاهم نامه •

 مورد.   7پیگیری و اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط در خصوص فروش مراکز مازاد به تعداد •
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 عملکرد  روابط عمومی

های  های اجتماعی در کانالترین بخش هر سازمان است که با هدف تقویت و برقراری شبکه روابط عمومی در عصر جدید حیاتی

در همین راستا روابط عمومی اداره  سازمانی، نقش حساس خود را چندگام جلوتر از زمان ایفا می نماید.ارتباطی درون و برون  

گیری از نماید تا با بهرهای کشور تالش میهای سازمان آموزش فنی و حرفه همگام با سیاستای استان،  کل آموزش فنی و حرفه 

 ، ارتباطی موثر را برقرار نماید. های ارتباطی بین سازمان و مخاطبان و ذی نفعانتکنیك 

 

های اجرایی روابط عمومی ها و برنامه سیاست   
 

 فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان با رویکرد آموزش  ارتقای •

 دولت  ای به گفتمان های فنی و حرفهتبدیل آموزش  •

 ای به گفتمان عمومی های فنی و حرفهتبدیل آموزش  •

 مشارکت بخش خصوصی در اجرای آموزش توسعه   •

 های عمومی و دولتی توسعه مشارکت با بخش  •

 حمایت از خالقیت و نوآورری سازمانی •

 الکترونیك  گیری از فناوری اطالعات و ارتقای خدمات الکترونیك در راستای تحقق دولت بهره •

 المللیهای بینافزایش حضور در عرصه  •

 رها و برخوردهای رهبران آموزش فنی و حرفه ای حفظ زنجیره انسانی در رفتارها، گفتا  •

 های سازمان مبتنی بر نیاز مخاطبان تولید و نشر محتوا در نشریه  •

 

 

 رویکردهای روابط عمومی

 

 

 

 

 

 کیفیت بخشی 

 به

آموزش ها    

 مشارکت 

 بخش  

 دولتی

 مشارکت 

 شرکای 

اجتماعی   

 توانمند سازی 

 منابع

 انسانی

 توسعه 

 بکارگیری 

 فناوری های 

 نوین

 حرکت به سمت 

 سازمانی جهانی 

 با توسعه 

 تعامالت 

المللی بین   

ساماندهی مراکز  

 آموزشی 

 از طریق 

 نظام رتبه بندی
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 اهم فعالیت های روابط عمومی
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 اهم فعالیت های صورت گرفته در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

 

مورد موشن گرافی ، اینفوگرافی ، عکس نگار توسط واحد روابط   70تولید و پخش و انتشار  بیش از  •

 عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای اشاعه ی فرهنگ مهارت آموزی در جامعه  

ی و  مورد مصاحبه مدیرکل، کارشناسان و مربیان مجموعه آموزش فن 30هماهنگی جهت حضور بیش از  •

 حرفه ای استان در واحد رادیو استان آذربایجان شرقی در خصوص معرفی مراکز و رشته های مهارتی 

مورد  برنامه تولید محتوای تلوزیونی با همکاری عوامل صدا و سیمای   20هماهنگی جهت حضور  بیش از  •

 استان استان آذربایجان شرقی در کارگاههای مهارت آموزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

 عنوان خبر مهم جامعه مهارتی استان در مطبوعات و روزنامه های سراسری  50انتشار بیش از  •

عنوان خبر مربوط به فعالیت های مراکز آموزشی در خبرگزاری ها   700تولید و انتشار و انعکاس بیش از  •

 و همچنین در کانال های فضای مجازی  

 

 سایر فعالیت های صورت گرفته

 

 خصوصی بخش و دولتی آموزش مراکز توسط ایزوله لباس و ماسک عدد هزار 33 از بیش تولید •

 مرکز خدمات حوزه های علمیه تبریز ی و مشاوره شغل  یمهارت آموز  تیریافتتاح مرکز مد •

 جهش راستای در سینا دهکده المللی بین هنری فرهنگی موسسه با  آموزشی همکاری نامه تفاهم انعقاد •

 تولید 

 استان در محور پروژه صورت به وظیفه کارکنان ادواری آزمون آزمایشی دوره اولین برگزاری •

 آموزش مرکز مربی همکار بانوی توسط فرانسه گورمند  غذایی صنایع مسابقات در  جهانی سوم رتبه  کسب •

 احباب  مریم خانم سرکار خسروشاه ای حرفه و فنی



 

28 
 

 

در استان و انعقاد تفاهم نامه همکاری با منطقه آزاد  کشور  ای حرفه و فنی آموزش  سازمان رئیس  حضور •

 صنعتی ارس   –تجاری  

 تبریز ناب فوالد و چرخشگر های شرکت کارگاهی بین و جوار آموزش مراکز افتتاح •

  شرقی آذربایجان استان هنرمندان بسیج با کل اداره آموزشی نامه تفاهم انعقاد •

 تبریز 6 منطقه شهرداری و کل اداره آموزشی همکاری نامه انعقادتفاهم •

 مهارت هفته با زمان هم سهند استانی شبکه  " لر گئجه " تلویزیونی زنده  برنامه در کارکنان حضور •

  آذربایجان شرقی ای حرفه و فنی آموزش کزامرنرژی خورشیدی در  اهای   نیروگاه از برداری بهره •

 در جمعه نماز برگزاری حاشیه در نمازگزان به " ای حرفه و  فنی های آموزش معرفی " خدمت میز استقرار •

 ها  شهرستان

 سال  طول در شهرستانها مراکز و تبریز در مهارت توسعه شورای جلسات برگزاری •

 کارآفرینی و مهارت ملی هفته از  روز اولین در " تراک لیفت کاربردی و جامع آموزش " کتاب از رونمایی •

 ویژه توانمندسازی رویکرد  با افکت افتر افزار نرم  با سازی انیمیشن و گرافی موشن آموزشی دوره برگزاری •

 مربیان 

 خسروشاه  مرکز مربی توسط تغذیه خدمات حوزه در آموزشی مهارت استاندارد عنوان 10 از بیش تدوین  •

 تبریز  ساختمان صنعت درمرکز کارآموزان ویژه آپ استارت و کارآفرینی آموزش دوره اولین افتتاح •

 برخی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان  در فناور واحدهای رشد مرکز اندازی راه •

 دوران  در سهند  استانی شبکه "نبات چای "برنامه از  مهارت چاشنی با کپسولی آموزشهای پخش و تولید   •

 ا کرون گیری همه
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 بازنشستگان و کارکنان توانمندسازی هدف با ناجا حکمت موسسه با آموزشی همکاری نامه تفاهم انعقاد •

 مهارتی  آموزشهای با آنان خانواده و ناجا

 آذربایجان شرقی  ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استانو مشاوره شغل  یمهارت آموز  تیریافتتاح مرکز مد •

 استانانعقاد تفاهم نامه آموزشی در راستای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار ) طرح تکاپو(  •

 ی عموم  کاربرد  با   تخصص  و  فن   مهارت،  کردیرو  با  "  یمهارت   لقمه   " مسابقهبرگزاری   •

 جان یآذربا یقال  طراحان  و  نقاشان   انجمنهمکاری آموزشی اداره کل با    نامه  تفاهمانعقاد   •

 اعطاء مجوز فعالیت مرکز کارآموزی جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق تبریز    •

 وظیفه  سربازان  ی آموز  مهارت  خصوص  در  مسلح  ی روهاین  کل  ستادمسئولین و فرماندهان    دارید •

  بناب  در  ن یگزیجا  یمبرّدها  کارگاه افتتاح و بهره برداری   •
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 تعاریف 

 گواهی نامه مهارت : •

آزمو قبولی متقاضی در  از  میگردد و  نمدرکی است معتبر که پس  اعطاء  ایشان  به  حیت  بیانگر صالهای کتبی و عملی 

 باشد . ای فرد براساس شماره استاندارد قید شده برای احراز شغل میحرفه 

 

 آزمون کارآموزان مراکز ثابت ادارة کل :  •

ای آذربایجان شرقی  شود که در مراکز ثابت ادارۀ کل آموزش فنی و حرفهبرای سنجش میزان مهارت کارآموزانی برگزار می

 اند. آموزش دیده

 

 ادواری : آزمون  •
ای افرادی که به هر نحو ممکن، مهارتی را کسب  ای برای تعیین مهارت و صالحیت حرفهآزمونی است که به صورت دوره

دار حداقل مدرک  های ستاره  نموده اند، براساس استانداردهای مهارت آموزش فنی و حرفه ای برگزار میگردد که در حرفه 

  "قبالباید کاردانی مرتبط با این حرفه ها باشد و یا در غیر این صورت بایستی  تحصیلی متقاضیان شرکت کننده در آزمون

 ی مربوطه مردود شده باشند.  و در آزمون پایان دوره دوره آموزشی حرفه را طی نموده باشند

 

 آزمون هماهنگ :  •

کارآموزان خود را به ادارۀ کل ارائه  مرکز دولتی در استان، فهرستی از    23بیش از پانصد آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و  

شوند. آزمون کتبی در مراکزی های کتبی و عملی معرفی میها جهت اخذ آزمون دهند و کارآموزان پس از اتمام دورهمی

 گردد. اند بصورت کتبی و هماهنگ برگزار میکه به کارگاه آزمون آنالین مجهز نشده

 

 آزمون آنالین ) الکترونیکی(:  •

ون هایی است که در آن از اتصال اینترنت استفاده می شود و با استفاده از دستگاه های الکترونیکی، فعالیت  شامل آزم   •

 ها، پاسخ ها، نمره ها و بازخوردهای الزم فراگیران ، طراحی، ارائه، ذخیره و گزارش می شود . 
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 عملکرد آزمون هماهنگ به تفکیک مرکز 

 درصد قبولین  جمع  مردود  قبول  نام مرکز

 94 72 4 68 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره( 

 25 177 133 44 مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر )دومنظوره( 

 70 283 85 198 مرکز شماره بیست و دو عجب شیر )دومنظوره( 

 85 122 18 104 مرکز شماره بیست و یك آذرشهر )دومنظوره( 

 83 1420 235 1185 الله )دومنظوره، خوشه های صنعتی( -تبریزمرکز شماره پانزده 

 66 634 214 420 مرکز شماره پنج مراغه )برادران( 

 38 203 125 78 مرکز شماره چهارده هریس )برادران( 

 86 390 53 337 مرکز شماره ده اهر )برادران( 

 77 928 210 718 مرکز شماره دو تبریز )دومنظوره، تخصصی صنعت ساختمان( 

 78 308 68 240 مرکز شماره دوازده بناب )دومنظوره( 

 86 94 13 81 مرکز شماره سیزده بستان آباد )برادران( 

 0 2 2 0 مرکز شماره شانزده تبریز )دومنظوره،سنجش( 

 93 482 32 450 مرکز شماره شش میانه )دومنظوره( 

 59 202 82 120 مرکز شماره نه شبستر

 72 239 68 171 نوزده ملکان )دومنظوره( مرکز شماره  

 46 766 417 349 مرکز شماره هشت مرند )برادران( 

 78 144 31 113 مرکز شماره هفت کلیبر )دومنظوره( 

 72 249 69 180 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره( 

 89 143 16 127 مرکز شماره هیجده هادی شهر )دومنظوره( 

 65 136 47 89 هشترود )دومنظوره( مرکز شماره یازده 

 24 51 39 12 شعبه شهری شماره دو مرکز بیست و شش هوراند 

 72 239 68 171 مرکزشماره بیست و سه مراغه)خواهران( 

 60 400 162 238 مرکزشماره چهارسراب )دومنظوره( 

 100 6 0 6 مرکزشماره سه تبریز )دومنظوره( 

 83 3579 598 2990 منظوره( مرکزشماره یك تبریز )دو 

 75 11045 2713 8332 جمع 
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(دومنظوره)مرکز شماره بیست اسکو 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

…دومنظوره، خوشه )الله -مرکز شماره پانزده تبریز

(برادران)مرکز شماره پنج مراغه 

(برادران)مرکز شماره چهارده هریس 

(برادران)مرکز شماره ده اهر 

…عت دومنظوره، تخصصی صن)مرکز شماره دو تبریز 

(دومنظوره)مرکز شماره دوازده بناب 

(برادران)مرکز شماره سیزده بستان آباد 

(دومنظوره،سنجش)مرکز شماره شانزده تبریز 

(دومنظوره)مرکز شماره شش میانه 

مرکز شماره نه شبستر

(دومنظوره)مرکز شماره نوزده ملکان 

(برادران)مرکز شماره هشت مرند 

(دومنظوره)مرکز شماره هفت کلیبر 

(دومنظوره)مرکز شماره هفده ورزقان 

(دومنظوره)مرکز شماره هیجده هادی شهر 

(دومنظوره)مرکز شماره یازده هشترود 

شعبه شهری شماره دو مرکز بیست و شش هوراند

(خواهران)مرکزشماره بیست و سه مراغه

(دومنظوره)مرکزشماره چهارسراب 

(دومنظوره)مرکزشماره سه تبریز 

(دو منظوره)مرکزشماره یک تبریز 

آزمون هماهنگ

جمع قبول
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 عملکرد آزمون آنالین به تفکیک مرکز 

 درصد قبولین  جمع  مردود  قبول  نام مرکز

 59 844 349 495 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره( 

 64 136 49 87 مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر )دومنظوره( 

 49 139 71 68 عجب شیر )دومنظوره( مرکز شماره بیست و دو 

 61 655 253 402 مرکز شماره بیست و یك آذرشهر )دومنظوره( 

 54 112 51 61 الله )دومنظوره، خوشه های صنعتی( -مرکز شماره پانزده تبریز

 33 735 491 244 مرکز شماره پنج مراغه )برادران( 

 46 193 104 89 مرکز شماره چهارده هریس )برادران( 

 48 687 354 333 مرکز شماره ده اهر )برادران( 

 56 260 114 146 مرکز شماره دو تبریز )دومنظوره، تخصصی صنعت ساختمان( 

 40 1573 945 628 مرکز شماره دوازده بناب )دومنظوره( 

 69 386 118 268 مرکز شماره سیزده بستان آباد )برادران( 

 41 10111 5929 4182 )دومنظوره،سنجش( مرکز شماره شانزده تبریز 

 66 1187 405 782 مرکز شماره شش میانه )دومنظوره( 

 35 703 460 243 مرکز شماره نه شبستر)دومنظوره( 

 37 578 363 215 مرکز شماره نوزده ملکان )دومنظوره( 

 38 2804 1725 1079 مرکز شماره هشت مرند )برادران( 

 38 394 245 149 )دومنظوره( مرکز شماره هفت کلیبر  

 40 318 192 126 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره( 

 37 194 123 71 مرکز شماره هیجده هادی شهر )دومنظوره( 

 48 319 165 154 مرکز شماره یازده هشترود )دومنظوره( 

 52 104 50 54 مرکزشماره بیست و سه مراغه)خواهران( 

 64 546 199 347 )دومنظوره( مرکزشماره چهارسراب 

 65 6264 2183 4081 مرکزشماره سه تبریز )دومنظوره( 

 46 1079 578 501 مرکزشماره یك تبریز )دو منظوره( 

 49 30321 15516 14805 جمع 
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(دومنظوره)مرکز شماره بیست اسکو 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

…دومنظوره، خوشه)الله -مرکز شماره پانزده تبریز

(برادران)مرکز شماره پنج مراغه 

(برادران)مرکز شماره چهارده هریس 

(برادران)مرکز شماره ده اهر 

…عت دومنظوره، تخصصی صن)مرکز شماره دو تبریز 

(دومنظوره)مرکز شماره دوازده بناب 

(برادران)مرکز شماره سیزده بستان آباد 

(دومنظوره،سنجش)مرکز شماره شانزده تبریز 

(دومنظوره)مرکز شماره شش میانه 

(دومنظوره)مرکز شماره نه شبستر

(دومنظوره)مرکز شماره نوزده ملکان 

(برادران)مرکز شماره هشت مرند 

(دومنظوره)مرکز شماره هفت کلیبر 

(دومنظوره)مرکز شماره هفده ورزقان 

(دومنظوره)مرکز شماره هیجده هادی شهر 

(دومنظوره)مرکز شماره یازده هشترود 

(خواهران)مرکزشماره بیست و سه مراغه

(دومنظوره)مرکزشماره چهارسراب 

(دومنظوره)مرکزشماره سه تبریز 

(دو منظوره)مرکزشماره یک تبریز 

آزمون آنالین

جمع قبول
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 سالن آزمون الکترونیکی :

اجرایی و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری آزمون الکترونیکی مکانی در مرکز سنجش است که برای استقرار آزمون دهندگان، عوامل  

 در نظر گرفته می شود.

 مراکز مجهز به سالن آزمون آنالین 

8139 - 9139مقایسه آمار قبولین آزمون آنالین در سال های    

 

 

 

 آزمون اصناف 

قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را    نظام صنفی: 

 کند. طبق این قانون بیان می 

 ظرفیت آزمون روزانه  نام مرکز  ردیف 

 225 تبریز  1

 28 اهر  2

 30 ورزقان   3

 20 هادی شهر   ۴

 35 کلیبر  5

 2۴ شبستر  6

 30 میانه   7

 50 مراغه   8

 25 بناب   9

 60 آذرشهر   10

 ۴0 سراب   11

 20 هریس   12

 30 عجب شیر   13

 32 ملکان   1۴

 8۴ مرند   15

 ۴0 اسکو   16

 20 هشترود  17

 36 خسروشاه   18

 829 جمع  

 درصد قبولین  قبولین نهایی تعداد شرکت کننده  سال

99 65287 45189 69.22 

98 42599 24854 58.3 
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واحدهای اقتصادی و یا خدماتی که فعالیت آن ها در محل ثابت و یا وسیلة سیار باشد و به دست    واحد صنفی:

شود. ) منظور از وسیلة سیار،  ال منجر شود، واحد صنفی شناخته می فرد صنفی به اخذ پروانة کسب و یا پروانة اشتغ

 یل( می باشد.ثقار، کمپرسی، بارکش های شهری و جر تاکسی ب

   شوند:بندی می صنف ها به چهار گروه، دسته

شود و به طور انحصار  های تولیدی: فعالیت آن ها به دگرگونی فیزیکی و یا شیمیایی مواد منجر می صنف  •

 دهند.  کننده قرار میخود را در اختیار مصرف  تولیدهای

شود و  های خدماتی فنی: فعالیت آن ها به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگه داری کاال منجر می صنف  •

 اشتغال به کار آن منوط به داشتن صالحیت فنی الزم است.  

کنند بدون این  اقدام می های توزیعی: به طور صرف به عرضة کاال از محل واردات یا تولیدات داخلی صنف  •

 که در تولید کاال یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند. 

های خدماتی: با فعالیت خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین کرده و این فعالیت در زمینة تبدیل  صنف  •

 باشد. مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نمی 

مجوزی است که برطبق مقررات به منظور شروع و ارائه کسب و کار و حرفه به افراد صنفی برای    پروانة کسب:

 شود. محل مشخص و یا وسیلة کسب مشخص داده می 

ای  گواهی نامه مهارت انجام کار فنی است که مراجع ذی صالح ) ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه   پروانة اشتغال:

 کنند. استان ( صادر می 

 اف :آزمون اصن

شود. این عده کسانی  های گوناگون برگزار میها و صنفآزمون اصناف استان برای متقاضیان اخذ پروانة کسب در حرفه

ها، شهرداری ها، فرمانداری ها، شوراهای اسالمی شهر یا روستا، بخشداری ها، ادارۀ کار و مراکز ذی  هستند که به اتحادیه

ای استان  آزمون اصناف از آن مراکز معرفی نامه به ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه  ربط دیگر مراجعه کرده و جهت حضور در 

 ارائه نموده اند . 
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 آمار آزمون اصناف به تفکیک مرکز 

 درصد قبولین  جمع  قبول  نام مرکز

 98 51 50 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره( 

 79 47 37 مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر )دومنظوره( 

 96 67 64 مرکز شماره بیست و دو عجب شیر )دومنظوره( 

 85 67 57 مرکز شماره بیست و یك آذرشهر )دومنظوره( 

 98 142 139 مرکز شماره پنج مراغه )برادران( 

 0 49 0 مرکز شماره چهارده هریس )برادران( 

 96 178 170 مرکز شماره ده اهر )برادران( 

 93 15 14 شعبه شهری هوراند 

 96 153 147 مرکز شماره دوازده بناب )دومنظوره( 

 84 83 70 مرکز شماره سیزده بستان آباد )برادران( 

 95 267 254 مرکز شماره شش میانه )دومنظوره( 

تبریز  3مرکز شماره   6 6 100 

 83 116 96 مرکز شماره نه شبستر)دومنظوره( 

 73 135 98 مرکز شماره نوزده ملکان )دومنظوره( 

 74 245 182 مرکز شماره هشت مرند )برادران( 

 90 99 89 مرکز شماره هفت کلیبر )دومنظوره( 

 100 37 37 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره( 

 88 121 107 مرکز شماره هیجده هادی شهر )دومنظوره( 

 80 59 47 مرکز شماره یازده هشترود )دومنظوره( 

)دومنظوره( مرکزشماره چهارسراب   58 60 97 

 89 2141 1898 مرکزشماره یك تبریز )دو منظوره( 

 87 4138 3620 جمع 
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شعبه شهری شماره دو مرکز شماره بیست و شش هوراند 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست اسکو 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

(برادران)مرکز شماره پنج مراغه 

(برادران)مرکز شماره چهارده هریس 

(برادران)مرکز شماره ده اهر 

(دومنظوره)مرکز شماره دوازده بناب 

(برادران)مرکز شماره سیزده بستان آباد 

(دومنظوره)مرکز شماره شش میانه 

(دومنظوره)مرکز شماره نه شبستر

(دومنظوره)مرکز شماره نوزده ملکان 

(برادران)مرکز شماره هشت مرند 

(دومنظوره)مرکز شماره هفت کلیبر 

(دومنظوره)مرکز شماره هفده ورزقان 

(دومنظوره)مرکز شماره هیجده هادی شهر 

(دومنظوره)مرکز شماره یازده هشترود 

(دومنظوره)مرکزشماره چهارسراب 

(دومنظوره)مرکزشماره سه تبریز 

(دو منظوره)مرکزشماره یک تبریز 

آزمون اصناف

جمع قبول
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 آزمون صنعت ساختمان : 
آید که در قسمت پیمان کاری ساختمان باشد، از افرادی به عمل میهای سازمان میاین رشته از آزمون که یکی از نوپا ترین آزمون 

 برای بستن قرارداد با بخش دولتی و خصوصی به کارت مهارت صنعت ساختمان نیاز دارند.فعالیت داشته و 

 آمارآزمون صنعت ساختمان

 جمع  مردود  قبول  نام شهر

 96 537 513 آذرشهر 

 94 423 398 اسکو 

 98 681 670 اهر

 97 292 283 بستان آباد 

 97 728 706 بناب 

 97 6729 6547 تبریز

 94 51 48 خسروشهر 

 96 518 495 سراب 

 96 803 772 شبستر

 99 194 192 عجب شیر 

 99 272 268 کلیبر

 99 1284 1267 مراغه 

 95 1121 1068 مرند 

 96 597 572 ملکان 

 100 2035 2031 میانه 

 98 ۴09 ۴00 هادیشهر 

 99 388 383 هریس 

 91 339 310 هشترود

 100 3 3 ورزقان 

 22132 529 21603 جمع 
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 تفاهم نامه ها 

هاتفاهم نامه آمارآزمون  

 جمع  مردود قبول نام شهر 

 292 30 262 آذرشهر 

 19 1 18 اسکو 

 59 6 53 اهر

 168 9 159 بستان آباد 

 379 0 379 بناب 

 1561 115 1446 تبریز

 9 2 7 خسروشهر 

 52 7 45 سراب 

 78 4 74 شبستر

 200 0 200 عجب شیر 
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99تا  79عملکرد المپیاد مهارت کارآموزان از سال    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

دوره مسابقات   مرحله شهرستانی  مرحله استانی مرحله کشوری 

 ملی مهارت 

 ردیف

تعداد   مقامهای کسب شده 

 رشته

 تعداد  

شرکت  

 کننده 

تعداد  

 رشته

 تعداد 

شرکت  

 کننده 

تعداد  

 رشته

تعداد  

شرکت  

 کننده 
 طال نقره برنز  دیپلم افتخار 

0 1 1 2 13 

 رشته

17 

 نفر 

12 

 رشته

105 

 نفر 

27  

 رشته

300 

 نفر 
 نخسستین دوره  

( 1379)سال    

1 

0 2 1 2 31 

 رشته

21 

 نفر 

31 

 رشته

250  

 نفر 

38 

 رشته

400 

 نفر 
 دومین دوره 

( 1380)سال    

2 

2 0 1 2 27  

 رشته

31 

 نفر 

27  

 رشته

230  

 فر

35  

 رشته

400 

 نفر 
 سومین دوره 

( 1381)سال    

3 

2 1 0 0 14 

 رشته

14 

 نفر 

17 

 رشته

110 

 نفر 

17 

 رشته

330 

 نفر 
چهارمین دوره  

( 1382)سال    

۴ 

2 2 0 1 17 

 رشته

17 

 نفر 

19 

 رشته

110 

 نفر 

19 

 رشته

270 

 نفر 
 پنجمین دوره 

( 1383)سال    

5 

0 0 2 0 12 

 رشته

13 

 نفر 

ر  14

 شته

125  

 نفر 

16 

 رشته

220 

 نفر 
 ششمین دوره 

( 138۴)سال    

6 

0 2 2 0 18 

 رشته

18 

 نفر 

22  

 رشته

301 

 نفر 

23  

 رشته

858 

 نفر 
 هفتمین دوره 

( 1385)سال    

7 

5 0 5 3 18 

 رشته

22  

 نفر 

23  

 رشته

262  

 نفر 

23  

 رشته

862 

 نفر 
هشتمین دوره  

( 1386)سال    

8 

6 1 1 4 18 

 رشته

23  

 نفر 

25  

 رشته

120 

 نفر 

24 

 رشته

343 

 نفر 
 نهمین دوره 

( 1387)سال    

9 

5 2 2 1 20 

 رشته

11 

 نفر 

20 

 رشته

196 

 نفر 

23  

 رشته

772 

 نفر 
 دهمین دوره 

( 1388)سال    

10 

7 2 3 4 20 

 رشته

16 

 نفر 

20 

 رشته

136 

 نفر 

24 

 رشته

889 

 نفر 
 یازدهیمن دوره 

( 1389)سال    

11 
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 ردیف دوره مسابقات ملی مهارت  مرحله شهرستانی  مرحله استانی مرحله کشوری 

تعداد   مقامهای کسب شده 

 رشته

 تعداد  

شرکت  

 کننده 

تعداد  

 رشته

 تعداد 

شرکت  

 کننده 

تعداد  

 رشته

تعداد  

شرکت  

 کننده 
دیپلم  

 افتخار 
 طال نقره برنز 

0 1 1 2 13 

 رشته

17 

 نفر 

12 

 رشته

105 

 نفر 

27  

 رشته

300 

 نفر 
 نخسستین دوره  

( 1379)سال    

1 

0 2 1 2 31 

 رشته

21 

 نفر 

31 

 رشته

250  

 نفر 

38 

 رشته

400 

 نفر 
 دومین دوره 

( 1380)سال    

2 

2 0 1 2 27  

 رشته

31 

 نفر 

27  

 رشته

230  

 فر

35  

 رشته

400 

 نفر 
 سومین دوره 

( 1381)سال    

3 

2 1 0 0 14 

 رشته

14 

 نفر 

17 

 رشته

110 

 نفر 

17 

 رشته

330 

 نفر 
چهارمین دوره )سال  

1382)  

۴ 

2 2 0 1 17 

 رشته

17 

 نفر 

19 

 رشته

110 

 نفر 

19 

 رشته

270 

 نفر 
 پنجمین دوره 

( 1383)سال    

5 

0 0 2 0 12 

 رشته

13 

 نفر 

ر  14

 شته

125  

 نفر 

16 

 رشته

220 

 نفر 
 ششمین دوره 

( 138۴)سال    

6 

0 2 2 0 18 

 رشته

18 

 نفر 

22  

 رشته

301 

 نفر 

23  

 رشته

858 

 نفر 
 هفتمین دوره 

( 1385)سال    

7 

5 0 5 3 18 

 رشته

22  

 نفر 

23  

 رشته

262  

 نفر 

23  

 رشته

862 

 نفر 
دوره )سال  هشتمین  

1386)  

8 

6 1 1 4 18 

 رشته

23  

 نفر 

25  

 رشته

120 

 نفر 

24 

 رشته

343 

 نفر 
 نهمین دوره 

( 1387)سال    

9 

5 2 2 1 20 

 رشته

11 

 نفر 

20 

 رشته

196 

 نفر 

23  

 رشته

772 

 نفر 
 دهمین دوره 

( 1388)سال    

10 

7 2 3 4 20 

 رشته

16 

 نفر 

20 

 رشته

136 

 نفر 

24 

 رشته

889 

 نفر 
 یازدهیمن دوره 

( 1389)سال    

11 
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 عملکرد کل آزمون های استان 

98آمار   درصد قبولین  جمع  مردود قبول 

 50.04 29596 14786 14810 آنالین 

 68.78 12089 3774 8315 هماهنگ 

 94.18 4708 274 4434 تفاهم نامه 

 97.27 17499 478 17021 ساختمان 

 43.66 1395 786 609 ادواری 

 69.22 65287 20098 45189 جمع کل 
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پژوهش و برنامه ریزی  عملکرد اداره آموزش،  

 محورهای اصلی فعالیت
 

 .آموزش در مراکز ثابت1

Permanent training center 

هایی که مجهز به تجهیزات   عمدتا در کارگاه  ،( می باشند   1و    2درجه مهارت  با  های پایه و تخصصی )  ها که عموما آموزشاین آموزش 

 در محل ثابتی مستقر گردیده اند، اجرا می شود.  بوده وو ماشین آالت ویژه ای 

 

 .آموزش در شعب شهری ) تیم های سیار ( 2

Urban training ( mobile  training  center ) 

ست و فاقد مرکز، طراحی شده است. هر  واحدهای شعب شهری یا سیار کارآموزی به منظور جبران کمبود مراکز ثابت در نقاط دورد

 کند.های موقت فعالیت می  باشد که در مکانواحد شعبه شهری یا تیم سیار شامل تجهیزات آموزشی می

های مربوطه را در منطقه شهری یا  شوند و آموزشاین واحدها توسط مراکز ثابت به نقاطی که متقاضی کارآموز باشد اعزام می

 اجرا نموده و سپس به محل دیگر اعزام می شوند. روستایی مورد نظر 

 .آموزش در صنایع 3

in industries    Training  
 

بازارکار و در راستای صیانت از نیروی کار ) تثبیت اشتغال ( و   نهای مراکز در قالب آموزش در صنایع، ویژه شاغال بخشی از آموزش 

 آوری روز در سطح مهارت آنان همگام با فن سط ارتقاءارتقاء سطح مهارت 

 دو قالب ذیل انجام می شود : 

 
        In plant & interplant trainingو بین کارگاهی الف ( آموزش در مراکز جوار کارگاهی

                                                           On the job training  کار  ضمنآموزش   ب ( 

 

 .آموزش روستایی و عشایری 4

Rural training 
 

که به روستائیان و عشایر به منظور توسعه مشاغل و فنون در روستاها و بهبود کیفیت تولید  اطالق می شود  های مهارتی  به آموزش 

 گردد. می های سیار آموزی ارائه  وکشاورزی، دامداری و معیشت آنها درقالب تیم



 

48 
 

 

 .آموزش در زندان5

Prisoners training 
 

باشد و  های مجزا میهای آموزش مهارتی در محل زندان و در کارگاهاجرای دوره  های آموزشی اداره کل و مراکز،یکی دیگر از بخش

داشتن مهارت در فرد، ضمن ایجاد شرایط   ،باشد بزهکاری و خالف می  ت یکی از علل گرایش به اعتیاد،از آنجا که بیکاری و فقدان مهار

نامه با اداره کل    کند و در این راستا اداره کل با عقد تفاهماولیه برای اشتغال، به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی فرد کمك می

 درمان یافته، اقدام می نماید.  اننسبت به آموزش زندانیان و معتاد زندان و همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر،

 

 .آموزش در پادگان ها 6

Soldiers training 

 

  نامه کشوری، اقدام به ایجاد کارگاه   از تفاهم  پیرویبرای تسهیل در احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی، اداره کل با  

های  آموزشهای آموزش مهارتی در خارج از وقت ده و به پرسنل وظیفه آنان با ثبت نام در دورههای سراسر استان نمو ها در پادگان

 الزم را ارائه می نماید. 

 

 .آموزش به اقشار آسیب پذیر اجتماعی7

Training to vulnerable people 

 

 

مواجهه با فشارهای اجتماعی، اقتصادی و روانی ناشی  پذیر اجتماعی جهت که به منظور توانمندسازی اقشار آسیب است هایی آموزش 

های غیر رسمی، زنان سرپرست خانواده،  سکونت گاه  انشامل ساکن  اناین گروه از مخاطب  .گیرداز فقدان مهارت و شغل صورت می

ها،     NGOبهزیستی، افراد بی بضاعت تحت پوشش    نهای اصالح و تربیت، معلوالو خانواده آنها )کمپ بازپروری( کانون  انمعتاد

 متکدیان و زنان و دختران بی سرپرست و ... می شوند. 
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در استان  نوع آموزشبخش دولتی به تفکیک  یآموزش  عملکرد  

 

در بخش  دولتی به تفکیک جنسیت در استان ی آموزش  عملکرد  

 

دوره  نوع   تعهد  
               کارآموز تعداد

شده  نام  ثبت  

            عملکرد

ساعت  نفر   

( شهرها  نشینی  حاشیه)  رسمی غیر گاه سکونت    609 13۴513.5 

شغلی  مشاوره و آموزی مهارت  مدیریت  مرکز   ۴07 96۴23 

کار واقعی  محیط  در آموزی مهارت کارگاه   800 2685۴5.5 

 732921.5 3686  پادگان 

شهری   شعب و ثابت  کارگاه   9762 2523530 

عشایر  و روستا کارگاه   117۴ 259070 

زندان  کارگاه   2915 398101 

 132879 995  صنایع 

کل  جمع   203۴8 ۴5۴5983.5 

 جمع مرد زن 

763819.5 3782164 4545983.5 

16.8%

83.2%

زن مرد
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نفر ساعت(-های آموزشی )شاخص عملکرد آموزشی بخش دولتی استان به تفکیک شهرستان برحسب بخش  

 

 

 

 

 شهرستان
سکونت گاه  

 غیر رسمی 

جوار 

دانشگاه

 ی

 روستا

مهارت  

آموزی در  

محیط کار  

 واقعی 

 پادگان 

کارگاه  

ثابت  

 شهری 

 صنایع  سیار شهری زندان

 27960 70657 0 71838 5199 19633 27489 6840 0 آذرشهر

 0 1777.5 0 46907.5 0 9094 4653 0 0 اسکو

 16182 22320 12759 84910 210 50 28378.5 0 0 اهر

 0 4275 0 100496.5 2236 3978 0 0 0 بستان آباد

 0 43387 0 149339 14000 69086 23385 57434 16808 بناب

 46684.5 18585 18421 50602.5 تبریز 
37745

3 
736265 147774 70674 64677 

 0 5540 1005 30958 9418.5 642 0 0 0 جلفا 

 0 0 28955 80248 27008 18977.5 0 0 0 سراب 

 11400 43566 0 33827 8304 6480 20898 0 0 شبستر

 675 0 0 19102 51694.5 442405 2025 0 0 عجب شیر

 2236.5 30477 0 51670 17811 3088.5 0 0 0 کلیبر 

 1056 28585 79166.5 108553 156575 18902.5 18788 0 63495 مراغه

 972 0 80418.5 121966 26808 4059 18815 0 0 مرند

 0 0 0 47144.5 17002.5 7778 35440 7013 3608 ملکان

 3171 52778.5 28697 213567 2742 870 12415 6715 0 میانه

 4549.5 3550 0 110165.5 11135 25426 48198.5 0 0 ورزقان 

 0 23190 0 80252.5 315 762 0 0 0 هریس 

 0 4509.5 19326 31034 5010 28610 0 0 0 هشترود

 268545.5 259070 96423 134513.5 جمع 
.732921

5 

.2118243

5 
398101 405286.5 132879 
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بخش دولتی به تفکیک نوع کارگاه در استان عملکرد آموزشی   

 

در استانو خوشه های آموزشی آموزش در بخش دولتی به تفکیک جنسیت  عملکرد  

 

۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

خدمات صنعت فرهنگ و هنر کشاورزی

در نمودار عملکرد آموزش در بخش دولتی به تفکیک جنسیت و خوشه های آموزشی
استان

زن مرد

 عملکرد نفر ساعت  تعداد کارآموز ثبت نام شده  نوع دوره 

 134513.5 609 سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

دانشگاهی کارگاه جوار    407 96423 

 268545.5 800 کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی

 732921.5 3686 کارگاه پادگان 

 2118243.5 8237 کارگاه ثابت شهری

 259070 1174 کارگاه روستا

 398101 2915 کارگاه زندان 

 405286.5 1525 کارگاه سیار شهری

 132879 995 کارگاه صنایع 

 4545983.5 20348 جمع

 جمع  مشترک مرد زن  خوشه 

 942678 3669 402204 536805 خدمات

 3140172 17910 3060794 61468 صنعت 

 240391 0 127273 113118 فرهنگ و هنر

 222742.5 2900 179653.5 40189 کشاورزی 

 4545983.5 24479 3769924.5 751580 جمع
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مهارت آموزان استان در بخش دولتی به تفکیک  شهرستان تعداد   
 

 

 

 

 

 

 

 846 آذرشهر

 318 اهر 

 758 اسکو

 389 بستان آباد 

 1313 بناب

 8240 تبریز

 287 جلفا

 602 سراب

 550 شبستر

 403 عجب شیر

 386 کلیبر

 1793 مراغه

 1308 مرند 

 681 ملکان

 1105 میانه 

 668 هریس 

 329 هشترود 

 327 ورزقان 
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 عملکرد آموزشی استان براساس پوشش جمعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.86%

6.15%

شهری روستایی

 
جمعیت  

 استان 

 درصد آموزش به جمعیت  عملکرد 

  19099 3,909,652 جمع 

 93.86 17925 2,809,424 شهری 

 6.15 1174 1,100,220 روستایی 
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آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی مراکز تابعه اداره کل   
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منظوره( 2تبریز )   1مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره   

 
 

 

و ساختمان آن با زیربنای   متر مربع  76556به وسعت    فضاییدر   که    ای در سطح استان استزرگترین مرکز آموزش فنی و حرفهب

بهره برداری از با    .ای ساخته شدبه دست کارشناسان فرانسوی با نام مرکز تعلیمات فنی و حرفه  1350مترمربع در سال    10000

  ساخت  ماشین آالت  با  تبریز،کارگاه  سازی  ماشین  ماشین آالت ساخت  با  کارگاه)   CNCهای  از جمله کارگاههای گوناگون  کارگاه

ایران خودرو و طرح مشترک سایپاآلمان   DMG  انةکارخ اکنون در ( فعالیت، طرح مشترک  یافته است. هم  های مرکز گسترش 

 ( فعالیت دارد.متر مربع محوطه  53502متر مربع زیر بنا و  1۴559متر مربع شامل ) 68061فضایی به مساحت 

 

 
 

تبریز 1رشته های آموزشی مرکز شماره    

 حرفه  رشته 

 برق 
نصاب و تعمیرکار    - مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق   - تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده -دریل کار و اره کار  -برقکار صنعتی

 مونتاژ و نصب تابلوهای اصالح ضریب قدرت  -  مونتاژ و نصب تابلوهای فرمان موتوری - آسانسور

 تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروهای سبك)معمولی( - 2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  -تعمیرکاربرق خودرو صنایع خودرو 

 مکانیك 
کارور نقشه کش صنعتی با نرم   - POWER MILLماشینکاری توسط نرم افزار  - CATIAکار با نرم افزار   -  CNC کار  فرز

 CATIAآزاد با نرم افزارطراحی سطوح پیچیده و سطوح  - فرزکار  –  Inventorافزار 

 پرورش دهنده زنبور عسل دام و امور ماکیان 

 خاکی   های گلخانه  کشتکار -هیدروپونیك  ای گلخانه  کشتکار کشاورزی 

دقیق  ابزار و کنترل  PLCکارور  -کن تیز ابزار 

بازرگانی   و مالی امور  )سطح مقدماتی(KABکارافرینی با رویکرد  

 نقشه خوانی صنعتی  -CATIA  نقشه کش و طراح صنعتی با  معماری 

  و دارویی  گیاهان 

گیاهی  داروهای  

 تولید کننده گیاهان دارویی برگی  - تولید کننده گیاهان دارویی ریشه ای - اسانس گیری از گیاهان دارویی -دارویی گیاهان  کاربر

 

 519۴619888 کدپستی -وحدت  بلوار اول – راهی ماشین سازی سه – سنتو جاده –تبریز شانی مرکز :  ن

 tabriz1@eatvto.ir                                                                      پست الکترونیکی :   آدرس

       0۴1 – 32859212 - 328593۴۴                                                             تلفن های تماس : 
 0۴1 – 32898937                                                                                             دورنگار :شماره  
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به تفکیک نوع کارگاه مرکز شماره یک تبریز  عملکرد آموزشی   

 
 

 

 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

31954680پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

507950سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

992282487.5کارگاه ثابت شهری

329180کارگاه روستا

37662259کارگاه سیار شهری

625035کارگاه صنایع - بین کارگاهی

37939724کارگاه صنایع - جوار کارگاهی

8813368کارگاه صنایع - ضمن کار

8923121کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

318600مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

2418506404.5جمع کل

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

-پادگان 
کارگاه 
آموزشی

سکونت گاه
غیر رسمی 

حاشیه )
نشینی 
(شهرها

كارگاه ثابت
شهری

كارگاه 
روستا

كارگاه سیار
شهري

كارگاه 
صنایع

کارگاه 
مهارت 

آموزی در 
محیط واقعی

کار

جوار 
دانشگاه

نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره یک تبریز
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( منظوره 2 -ز ) تخصصی صنعت ساختمان تبری  2مرکز آموزش فنی و حرفه ای شمارۀ   
 

و حرفه ادارۀ کل   فنی  تربیت  آموزش  و  آموزش  منظور  به  بار در شمال غرب کشور  برای نخستین  آذربایجان شرقی  استان  ای 

پیمان از کارگران و  اعم  این بخش  تأیید صالحیت شغلی شاغالن  کاران در جهت   نیروهای فعال بخش ساختمان و همچنین 

بخش ساختمان    نای کارگران و شاغالو تعیین صالحیت حرفه   تحقق امر آموزشراستای  ها و در  بهسازی و مقاوم سازی ساختمان

ها در حد استانداردهای    ریزی و اجرای آموزشبا توجه به فراوانی کارگران ساختمانی فاقد مهارت و لزوم ایجاد پایگاهی برای برنامه

  ز تخصصی آموزش صنایع ساختمانیمرکاندازی  های صنایع ساختمانی، با اخذ اعتبارات الزم، نسبت به تجهیز و راه مدون حرفه

رشته آموزشی   8متر مربع در    ۴51۴و با زیربنای  15236در فضایی به مساحت    1385این مرکز در سال    . در تبریز اقدام کرده است

ند، بنای  بند و کفراژ بریز ، قالبساز و بتنهای بتنترین ابزار و تجهیزات آموزشی در حرفه و به پیشرفتهشده  اندازی  احداث و راه 

   گردید.ساز فلزی مجهز بند و اسکلتکار، آرماتور سفت
 

تبریز 2رشته های آموزشی مرکز شماره    

 حرفه رشته

  اتوماتیك های درب تعمیر و نصب   -KNX پروتکل با ساختمان   هوشمند مدیریت سیستم  ریزی برنامه  برق

 معماری
و    -  Revit Architecture  افزار  نرم   با  ساختمانی  های  نقشه  طراحی   - داخلی    معماری  طراحی  -  ARCHICAD  کمك   به  معماری   طراحی اسکیس 

کمك برقکار   - 3DMAXطراح معماری با نرم افزار  -ساختمان تزیین کننده فضای داخلی    -ترسیم نقشه های فاز  معماری -های راندو در معماریتکنیك 

 Autocadنقشه کش ساختمان با   - متره و براورد احجام کار  -  ساختمان

 صفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی کابینت سازی مقدماتی اشپزخانه با   -(دانشجویان  ویژه مقدماتی)درودگری -مقدماتی  گری درود صنایع چوب 

 و بهداشت

 ایمنی

   hse-msمسئول پیاده سازی سامانه مدیریت  -  (HSEایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی )

دستی صنایع  سازنده محصوالت نمدی مدرن  
 

 تبریز 2رشته های آموزشی مرکز شماره 

 حرفه رشته

 و  جوشکاری

 بازرسی 

 جوش 

  بازرس    - (PT) نافذ مایع با صنعتی  قطعات آزمایش - (MT) مغناطیسی ذرات  با صنعتی قطعات آزمایش - (UT) فراصوتی  امواج با صنعتی قطعات  آزمایش

  بافرایند   فوالدی  قطعات   جوشکاری   - ارگون    محافظ   گاز  جوشکار   -  TVTO VT LEVEL IIچشمی   بصورت   شده   جوشکاری   قطعات   بازرس   - جوش    فنی

SMAW  درسطح E1-E2 - دستورالعمل طبق قطعات جوشکاری -تجاری  و خانگی  گاز کشی لوله  جوشکاری E2 و E1 

 ساختمان

سازنده و نصاب در و پنجره   -ترانشه   و   چاله  نگهدارنده   ونصب   کنی  وپی  گودبرداری  اجرای   - ساختمان   هوشمند  مدیریت   سیستم  اجرای   - 1  درجه   بند ارماتور 

کمك    -  1درجه  نقشه بردار    -   تکنسین آزمایشگاه مکانیك خاک-   نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی  -  و شیشه دوجدارهUPVC با پروفیل

)کار و    2کمك ارماتوربند درجه  -  کارگر عمومی آرماتور بند  -   بتن ساز و بتن ریز  -Total Stationنقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی    -آرماتور بند 

   2کمك بنای سفت کار درجه  -  دانش(

 تعمیر کار آبگرمکن دیواری  -جوشکاری لوله کشی گاز خانگی و تجاری   -شوفاژ گازی دیوارییج  نصاب و تعمیرکار سیستم های تبادل حرارت و پک  لوله کش،  تاسیسات 
 

   13خیابان آذربایجان، چای کنار، نرسیده به بلوار منجم ، روبروی کالنتری    :نشانی مرکز

  sanatsakhteman@eatvto.com                                 :  پست الکترونیکی مرکز

    0۴1 –  32806170 –  3281۴76۴                                           ز :های مرک  تلفن

 0۴1 –  328136۴9                                                         ز :دورنگار مرک 

mailto:sanatsakhteman@eatvto.com
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تبریز  2مرکز شماره  به تفکیک نوع کارگاهعملکرد آموزشی   

 

   

 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

673159967.5پادگان - کارگاه آموزشی

41663922پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

14840121.5سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

46889639کارگاه ثابت شهری

459405کارگاه روستا

395695کارگاه سیار شهری

8140کارگاه صنایع - ضمن کار

329552کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

208580مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

1849387022جمع کل

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

-پادگان 
کارگاه 
آموزشی

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط
واقعی کار

سکونت گاه 
غیر رسمی 

ی حاشیه نشین)
(شهرها

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه سیار كارگاه روستا
شهري

كارگاه صنایع
ضمن کار-

تبریز2نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 
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 ( منظوره  2) تبریز 3مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 
رشته آموزشی  22در 30/11/1391مترمربع از تاریخ  3623ای شماره سه تبریز در فضایی به مساحت  مرکز آموزش فنی و حرفه

ویژگی خاص این مرکز در دسترس بودن ، تخصصی بودن و  بازار محور بودن رشته ها  و عضو یکی از باشد. مشغول به فعالیت می

 های منطقه ویژه علم و فن آوری ربع رشیدی می باشد. کانون
 

تبریز  3رشته های آموزشی مرکز شماره    
 حرفه رشته

 برق
  -  KNXبرنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل   -حفاظتی )اجرای ارتینگ(نصب سیستم زمین   - اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

برنامه نویسی با    -   طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برقی صنعتی ) فرمان , قدرت(   - طراحی سیستمهای اتصال زمین    -  MATLABتحلیلگر داده با نرم افزار  

 matlabدر  GUIاستفاده از واسط گرافیکی 

خدمات 

 آموزشی

 زمونگر آ

 ول ایمنی در معدن ئمس معدن 

   ARCHICAD  محوطه ساز و طراح فضای سبز طراحی معماری به کمك  - SOLIDWORKSکارور معماری

کنترل و 

 ابزار دقیق 

 -  پنوماتیك کار صنعتی   -  S7-400پیکر بندی و انجام تنظیمات سخت افزاری    -   PLCکارور    -  S7-300پیکر بندی و انجام تنظیمات سخت افزاری    -ابزار دقیق

برنامه نویسی و بارگذاری و پیاده سازی    -  کالیبراسیون ابزار دقیق-   هیدرولیك کار صنعتی  -اتوماسیون کار صنعتی  -  با دستورات پایه  PLC S7-300برنامه نویسی  

 PLC  ( 300 – S7 ( برنامه 

فناوری 

 اطالعات

تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران    -مدیریت تنظیمات کاربری شبکه   -کارور پیشرفته اینترنت  -  SSPرایانه کار تدوین فیلم و صدا با   -2اتوماسیون اداری درجه  

(ms) - مانیتورینگ با نرم افزار  -2008نصاب و پیکر بندی سرور  -کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار  - راه اندازی و نگهداری دامنه شبکهWINcc FLEXIBLE-  

 سخت افزار روبوتیك 

   مکاترونیك کار  - Proteusطراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیك با  الکترونیک

 الیه نشانی دورانی  - الیه نشانی کندوپاش مگنترونی - الکتروریسی فناوری نانو
 

تبریز  3رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه رشته

فناوری انرژی های نو و 

 تجدید پذیر

 

مدیریت   - PVsystطراحی و شبیه سازی سیستم های فتوولتائیك با نرم افزار  -PV/FCمدیریت بهینه توان در سیستم هیبریدی تولید توان الکتریکی 

 مجزا از شبکه قدرت  PV/FC/Wind/Batteryبهینه توان در سیستم هیبریدی تولید توان الکتریکی 

 بهداشت و ایمنی
مامور قرائت کنتور   - رعایت الزامات سالمت،بهداشت و ایمنی کار با لیزر -  ارزیاب ریسك ایمنی و بهداشت شغلی -در صنایع )مقدماتی( HSEبکارگیری 

 ممیز انرژی الکتریکی ساختمان تکنسین  -  گاز

 مامور قرائت کنتور گاز  - امدادگر گاز)شهری و روستایی( تاسیسات 

 زعفران کار  مور زراعی ا

 امور مالی و بازرگانی

 

مدیر    -   مامور خرید  -  تکنیکال بورستحلیلگر    -   تحلیل گر بورس اوراق بهادار  -   تحلیل گر بورس )کار و دانش(  -   تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  -انباردار

 معامله گر بورس اوراق بهادار  - بازاریابی

 HYSYS DYNAMICSمدل سازی و شبیه سازی حالت دینامیکی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار  پتروشیمی

جوشکاری و بازرسی  

 جوش 
 کارور برشکاری و جوشکاری لیزری 

 مهارت های کارافرینی - آموزش های فنی و حرفه ایبکارگیری پداگوژی در  خدمات آموزشی 

 سازنده تولیدات نمدی دست دوز  صنایع دستی
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 مکانیک
طراحی سطوح پیچیده   -  CATIA Vافزارطراحی سطوح پیچیده و سطوح ازاد با استفاده از نرم - CATIAکارور   - CATIAنقشه کش و طراح صنعتی با 

 CATIAو سطوح آزاد با نرم افزار

 Architect Realtime Landscapinpطراح فضای سبز با کمك نرم افزار  -  محوطه ساز و طراح فضای سبز با کمك نرم افزار  امور باغی

 صنایع پوشاک
دوخت سرویس    - تکه دوزی با چرخ    -   سری دوز حرفه ای  -   سری دوز سرویس خواب  -   طراح لباس با رایانه  -  دوزنده لباس مبل  -   کاپشن دوز زنانه 

 روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند   -  اشپزخانه )خاص افراد با نیازهای ویژه(

تبریز  3رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

طراحی نقشه های    -  ETABSتحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه    -ARC GISافزار  با نرم  GISکارور سیستم اطالعات جغرافیایی   ساختمان 

کارور سیستم اطالعات جغرافیایی    -  Arclewبا نرم افزار    GISکارور اطالعات جغرافیایی  -  Revit Architectureساختمانی با نرم افزار  

GIS  افزار  با نرمARC GIS  -کارور سیستم اطالعات جغرافیایی  GIS-   طراحی ومحوطه سازی فضای سبز با کمك نرم افزارDEUXE  -    طراح

طراحی برد    -  AVRطراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده    -Architect Realtime Landscapinفضای سبز با کمك نرم افزار  

مدل    -نقشه بردار کارگاهی  -Total Stationنقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی    -  Proteusمدارچاپی مدارات الکترونیك با نرم افزار  

 سازی و شبیه سازی حالت دینامیکی فرایندهای شیمیایی  

 کاربر گیاهان دارویی گیاهان دارویی 

 

 

 نشانی مرکز : تبریز ، بلوار دکتر حسابی ، میدان دکتر حسابی ، ابتدای رجائی شهر ، جنب مرکز شهید باال پور  

 rTabriz3kh@eatvto.i                                                     :الکترونیکیآدرس پست 

           www.eatvto.ir                                                                          آدرس وب سایت:

 0۴1-33826935- 38                                                                    تلفن های تماس : 

     0۴1  -33826939                                 شماره دورنگار:                 
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   تبریز 3مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

702531سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

1490282649.5کارگاه ثابت شهری

516410کارگاه صنایع - ضمن کار

334478کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

1644296068.5جمع کل

۰

۱۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

یم سکونت گاه غیر رس
(رهاحاشیه نشینی شه)

ن ضم-كارگاه صنايع كارگاه ثابت شهری
کار

ر کارگاه مهارت آموزی د
محیط واقیع کار

تبریز3نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 
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 (منظوره  2)تبریز  15ی شماره صنعت یها خوشه مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای
 

  1393متر مربع از سال   1883( در فضایی به مساحت تبریز  15مرکز شماره های صنعتی )ای خوشهمرکز آموزش فنی و حرفه

 مشغول به فعالیت می باشد.  

 تبریز  15رشته های آموزشی مرکز شماره   
 حرفه رشته

 طال ساز  -  جواهر ساز )کار و دانش(طال و   - جواهر ساز طال و جواهر سازی 

 دستی صنایع

 ، فلز،سفال، چوب)

 ( چاپ، سنگ، شیشه، چرم

معرق کار هنری چوب   - مشبك کار چوب  -کیف دوز چرمی  -  حکاک روی فلز - قلم زن پیشرفته  - 2قلم زن درجه 

 طراحی سنتی - زیورآالت چوبی   –سوخت نگار چوب و نی  -

 اصول و فنون پذیرایی  هتلداری 

 پشت ثبت احوال  -ابتدای جاللیه  -کوی الله   -تبریز نشانی مرکز :  

 0۴1 – 3۴۴32290                                         تلفن تماس :

 0۴1 – 3۴۴10102                                  شماره دور نگار :    

 

تبریز  15مرکز شماره  عملکرد آموزشی  

 
 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

557520پادگان - کارگاه آموزشی

1461147774زندان - کارگاه آموزشی

13544938.5کارگاه ثابت شهری

172720کارگاه سیار شهری

277772کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

1695210724.5جمع کل

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

کارگاه -پادگان 
آموزش  

کارگاه مهارت آموزیكارگاه سيار شهريیكارگاه ثابت شهر ش  کارگاه آموز -زندان 
در محیط واقیع کار
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 ( منظوره  2)سراب  4مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 
 

متر مربع محوطه ( به فعالیت آموزشی    ۴060متر مربع زیربنا و    2501متر مربع شامل )    6561در فضایی به مساحت    این مرکز

 . مشغول است

 

 سراب  4رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته

 برق
  موتورهای   تعمیر  -   برق   تابلوهای   نصاب   و  کار   مونتاژ  -صنعتی    برقکار  -(دانش   و  کار )  2  درجه  صنعتی  برقکار

   الکتریکی های ماشین تعمیرکار -  2 درجه  الکتریکی های  ماشین تعمیرکار - فاز  سه  آسنکرون

 تاسیسات 
  پکیج   تعمیر  و   اندازی  راه  نصب،   -   گازی   شوفاژ  پکیج  تعمیرکار   -  (دانش   و  کار )  دیواری   ابگرمکن   تعمیرکار 

 2و درجه  1 درجه بهداشتی وسایل نصاب و  کش  لوله - گازی شوفاژ

   2 درجه خودرو  برق  تعمیرکار - خودرو   سرویس کار  - 2 درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار صنایع خودرو

     درودگر -  2 درجه درودگر صنایع چوب 
 

   جوق  قلعه جادۀ  ابتدای –نشانی مرکز: سراب 

 sarab@eatvto.com                             پست الکترونیکی: آدرس

 ۴3225030-2887                                                                      های تماس :  تلفن

 ۴3225031                                                                دورنگار :
 

   سراب   4مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 
 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

10715911پادگان - کارگاه آموزشی

2911097پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

20028955زندان - کارگاه آموزشی

20780248کارگاه ثابت شهری

5918977.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

602155188.5جمع کل

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

کارگاه -پادگان 
آموزشی

واحد -پادگان 
ی پذیرنده محیط واقع

کار

کارگاه -زندان 
آموزشی

کارگاه مهارت كارگاه ثابت شهری
آموزی در محیط 

واقعی کار

سراب4نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

mailto:sarab@eatvto.com
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 مراغه )برادران(  5مرکز آموزش فنی  و حرفه ای شماره 

 
 

در  ( متر مربع محوطه  215۴9متر مربع زیر بنا و   39۴6متر مربع شامل )  25۴95در فضایی به مساحت  1375در سال این مرکز 

 رشته آموزشی فعالیت می نماید. 8

 

 
 

 مراغه  5آموزشی مرکز شماره رشته های  
 حرفه رشته

  زمین   سیستم  نصب   - برق    هوایی   شبکه  ورز   فن   -    برق  تابلوهای  نصاب  و  کار  مونتاژ   - صنعتی    برقکار   -( دانش  و  کار )  2  درجه  صنعتی  برقکار برق

 روکار   صورت  به ساختمان پایه  مدارهای کشی  سیم -  (ارتینگ  اجرای) حفاظتی

 SMAW فرایند  با فوالدی های جوشکارسازه - SMAWفرایند با   فوالدی  های لوله  جوشکار بازرسی جوش  و جوشکاری

  تعمیرکار  - قدرت مولد  تعمیرسیستم -سبك  خودروهای  قدرت  انتقال  سیستم تعمیر  - مقدماتی نیوماتیك و  هیدرولیك  های  سیستم از  استفاده  صنایع خودرو

   خودرو نگهداری و سرویس  - پراید  انژکتوری  رسانی  سوخت   سیستم -پراید   گیربکس   و تعمیرموتور -   2و1 درجه بنزینی سواری های اتومبیل

   2درجه  PLCکارور   دقیق ابزار و کنترل

 دریل کار و اره کار   -   2 درجه تراشکار  مکانیک

 زعفران کار   -خاکی  های  گلخانه  کشتکار  -ای   دکمه قارچ  دهنده پرورش کشاورزی 

 گیاهی داروهای و دارویی گیاهان
 دارویی  گیاهان  از گیری اسانس 

 همراه  تلفن  افزار  سخت  تعمیرکار - همراه   تلفن تعمیرکار - الکترونیك کار صنعتی  الکترونیک 

 

 

 میدان بسیج جاده نرج آباد    -نشانی مرکز : مراغه 

  maragheh@eatvto.irآدرس پست الکترونیکی:                                                 

 37۴52158- 2۴3۴                                                             تلفن های تماس : 

                                                                 37۴51232                                                                      شماره دورنگار:             

 

mailto:maragheh@eatvto.ir
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مراغه   5مرکز شماره  عملکرد آموزشی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

302100905پادگان - کارگاه آموزشی

22452433.5پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

26979166.5زندان - کارگاه آموزشی

23889038کارگاه ثابت شهری

11414425کارگاه روستا

6827555کارگاه سیار شهری

5511737کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

1270375260جمع کل

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

کارگاه -پادگان 
آموزشی

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط 

واقعی کار

کارگاه -زندان 
آموزشی

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه سیار كارگاه روستا
شهري

کارگاه مهارت 
آموزی در محیط 

واقعی کار

مراغه5نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 
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 مراغه )خواهران(  23کز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره مر
 

رشته آموزشی   5در    1376مترمربع از سال    700متر مربع و با زیربنای  1039ای در فضایی به مساحت  مرکز آموزش فنی و حرفه

 مشغول فعالیت می باشد .  
 

 مراغه  23رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته

 بازرگانی و مالی امور
  کار)  مالی  حسابداری  کار  رایانه   -  ( دانش  و   کار)  مقدماتی  عمومی  حسابدار  -    2  درجه   صنعتی  حسابدار   - دستمزد    و  حقوق  حسابدار 

 کارآفرین  -  (دانش  و

 اطالعات فناوری
طراحی مقدماتی صفحات  JOOMLA - طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با  - ( E-Citizenشهروند الکترونیکی )

WEB )کارور   -  )کار و دانشPHOTOSHOP 

 هنر در خانه )کار و دانش(  هنرهای تجسمی 

   عمومی پداگوژی -ای   حرفه  و فنی های  آموزش در پداگوژی بکارگیری - ازمونگر  آموزشی  خدمات

 خیاط لباس شب و عروس )کار و دانش(   - 2نازک دوز زنانه درجه  پوشاک صنایع

 مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران مراغه   -آزاد جنب کارخانه شهد سهند : مراغه، اتوبان شهید درخشی نرسیده به دانشگاه  شانی مرکزن 

                                          maragheh23@eatvto.irآدرس پست الکترونیکی : 

 37۴56001                                                               تلفن های تماس : 

 37۴55۴۴۴                                 شماره دورنگار:

مراغه    23مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

443236.5پادگان - کارگاه آموزشی

24063495سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

15319515کارگاه ثابت شهری

384363کارگاه روستا

201030کارگاه سیار شهری

81056کارگاه صنایع - ضمن کار

207165.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

52399861جمع کل

0

20000

40000

60000

80000

اه کارگ-پادگان 
آموزشی

سکونت گاه 
غیر رسمی 

ی حاشیه نشین)
(شهرها

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه سیار كارگاه روستا
شهري

كارگاه صنایع
ضمن کار-

کارگاه مهارت 
آموزی در 

محیط واقعی 
کار
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 ( منظوره  2)میانه  6مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 
 

مترمربع  و با     ۴300متر مربع و با زیربنای  20۴70در فضایی به مساحت    1375میانه از سال    6ای شماره مرکز آموزش فنی و حرفه

 ای را به کارآموزان ارائه  می دهد. های فنی و حرفه نفر پرسنل آموزشی و اداری پشتیبانی آموزش  3۴تعداد 

 رشته آموزشی در زمینه های مختلف برای آموزش خواهران و برادران مشغول آموزش می باشد.   15این مرکز هم اکنون با تعداد 

، با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی  کارآموزان و متقاضیان کسب مهارتهای مهارتی برای  مرکز میانه درکنار اجرای آموزش 

های مکانیك خودرو ، و موسسه علمی کاربردی مهارت نسبت به اجرای مقاطع آموزشی کاردانی و کاردانی به کارشناسی در رشته 

 برق صنعتی و ساخت و تولید برای دانشجویان نموده است. 
 

 میانه   6آموزشی مرکز شماره رشته های   

 حرفه رشته

 برق
  حفاظتی زمین سیستم  نصب  -برق  هوایی شبکه  ورز فن -   برق  تابلوهای نصاب  و کار مونتاژ -   2 درجه ساختمان   برقکار  -(دانش  و کار)  2 درجه  صنعتی  برقکار

   ساختمان  پایه مدارهای  کشی سیم  - ( ارتینگ اجرای)

 روکار   صورت  به

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

  -  (دانش  و کار )  )  SMAW ( E6 دستی الکتریکی قوس  فرایند  با   جوشکاری -  (دانش  و کار)  )  E3 ) SMAW دستی الکتریکی قوس فرایند با جوشکاری

   (دانش و کار) CO 2 محافظ گاز جوشکار -جوش    بازرس

   2 درجه خودرو برق تعمیرکار  -  2درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار صنایع خودرو

   2 درجه تراشکار  مکانیک

 پوشاک صنایع
 سری دوز   - بند   پیش و سربند   ، پیژاما  و کت ، دوز  ربدوشامبر و روپوش

 بچه گانه و دخترانه دوز   - کودک   لباس  دوزنده -  حرفه ای

 زعفران کار   -ای   دکمه قارچ  دهنده پرورش کشاورزی 

 پرورش دهنده زنبور عسل ماکیان  و دام امور

   عمومی پداگوژی  -آزمونگر  آموزشی  خدمات
 

 میانه 6رشته های آموزشی مرکز شماره 

 حرفه رشته

 بازرگانی و مالی امور
   - مهارت های کارآفرینی  - )سطح مقدماتی(KABکارافرینی با رویکرد 

 بورس  تکنیکال تحلیلگر - بهادار   اوراق بورس  گر تحلیل

 تکنسین پشتیبانی -  AUTO CAD کارور   -  2 درجه اداری  اتوماسیون  اطالعات فناوری

 ( msبرنامه های کاربردی کاربران )  

 نقشه کشی سازه )کار و دانش(   - 3DMAXطراح معماری با نرم افزار  معماری

 ( مقدماتی)صنایع  درHSE بکارگیری  -  (پیشرفته)  صنایع  در HSE بکارگیری  ایمنی و بهداشت

 گلیم و قالی ترکیبی بافنده  -دومیل  پوشاک بافنده (بافت) دستی صنایع

 ( دانش  و کار ) دیواری ابگرمکن  تعمیرکار تاسیسات 

 همراه  تلفن تعمیرکار الکترونیک

 

 خیابان فنی و حرفه ای  – پایین تر از هتل سولماز  –جاده ترانزیت   –میانه  نشانی مرکز : 

 mianeh@eatvto.ir                                 آدرس پست الکترونیکی:  

 52251754-5                                                     تلفن های تماس :

 52251758                                شماره دورنگار:
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میانه  6مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

111452پادگان - کارگاه آموزشی

61290پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

14319634زندان - کارگاه آموزشی

379063زندان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

757213567کارگاه ثابت شهری

11652778.5کارگاه سیار شهری

253171کارگاه صنایع - ضمن کار

3512415کارگاه عشایری

3870کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

176715مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

1150320955.5جمع کل

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

کارگاه -پادگان 
آموزشی

واحد -پادگان 
ی پذیرنده محیط واقع

کار

کارگاه -زندان 
آموزشی

ه واحد پذیرند-زندان 
محیط واقعی کار

كارگاه سیار شهريكارگاه ثابت شهری
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 (منظوره  2)کلیبر  7ای شماره مرکز آموزش فنی  و  حرفه
 متر مربع شامل    3۴5۴های عمرانی استان افتتاح شده و در فضایی به مساحت از محل اعتبارات طرح  1377ر سال د

   .می باشد به فعالیت آموزشی مشغولرشته  8در  محوطه( مترمربع1137متر مربع زیر بنا،  2317) 

 کلیبر 7آموزشی مرکز شماره رشته های  

 حرفه رشته

   2 درجه ساختمان برقکار  -  2 درجه الکتریکی  های  ماشین  تعمیرکار برق

   2 درجه خودرو  برق  تعمیرکار -  2 درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار صنایع خودرو

 2 درجه  زنانه دوز  نازک  -  دوز  مانتو -(  تکدوزی )   زنانه لباس   برشکار  و ساز  الگو پوشاک صنایع

   پرورش دهنده زنبور عسل امور دام و ماکیان 

 (  E-Citizen) الکترونیکی  شهروند  -شخصی رایانه  عمومی  کارور -   اداری  افزار نرم   کاربر -  (دانش  و کار)  رایانه  کاربر اطالعات فناوری

 ( دانش و  کار) 1 درجه باف  قالی (بافت) دستی صنایع

   کار   اره  و کار دریل مکانیک

 دستمزد  و حقوق حسابدار  بازرگانی و مالی امور

 روبروی هنرستان دارالفنون  - خیابان دانشسرا  -پایین تر از پمپ بنزین   - خیابان معلم  -کلیبر  نشانی مرکز :

                                       tvto_kaleybar@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی :

                                                                        www.eatvto.ir آدرس وب سایت :

 ۴۴۴۴3108                                                                              تلفن های تماس :

 ۴۴۴۴2650                                                                               شماره دورنگار :

کلیبر  7مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

3413090پادگان - کارگاه آموزشی

214721پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

20351670کارگاه ثابت شهری

10130477کارگاه سیار شهری

162236.5کارگاه صنایع - اصناف

113088.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

386105283جمع کل

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

ه کارگا-پادگان 
آموزشی

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط 

واقعی کار

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه سیار 
شهري

-كارگاه صنایع 
اصناف

کارگاه مهارت 
آموزی در محیط 

واقعی کار

http://www.eatvto.ir/
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 (منظوره  2) مرند 8مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 

متر مربع می باشد. شروع عملیات احداث آن سال    275۴مربع احداث شده و کل فضاهای ساختمانی آن    متر  3۴273به مساحت    فضاییدر    این مرکز  

 برداری قرار گرفته است.با حضور استاندار وقت آذربایجان شرقی افتتاح و مورد بهره  1381بوده و در سال  1375
 

 مرند   8رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته

 ساختمان   برقکار  -  (دانش  و کار)  2 درجه  صنعتی  برقکار برق

 بازرسی جوش  و جوشکاری

  

  ( دانش  و کار)  ) E3 ) SMAW دستی الکتریکی  قوس  فرایند با   جوشکاری  - SMAW فرایند با فوالدی های جوشکارسازه

   خودرو نگهداری و  سرویس  - بنزینی   موتورخودرو تعمیر -   2 درجه خودرو  برق  تعمیرکار -  2 درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار صنایع خودرو

 الگو ساز لباس به روش حجمی   پوشاک صنایع

 تاسیسات 
   کولرهای  وتعمیرکار  نصاب  -  2درجه  گرم  اب  مرکزی  حرارت  های  دستگاه  نصاب  و  کش  لوله  -  توانایی نصب و تعمیرات پکیج شوفاژ گازی دیواری

 گازی  شوفاژ پکیج تعمیر و  اندازی راه نصب، -و اسپیلت   ای پنجره

 بورس  تکنیکال تحلیلگر  -  ( کامل سطح)KAB رویکرد  با   کارافرینی بازرگانی و مالی امور

 portal کاربر فناوری اطالعات

   2درجه ریز   بتن  و ساز  بتن  کمك ساختمان

   2 درجه  PLC  کارور دقیق  ابزار و کنترل

 مرند، کیلومتر پنج جادۀ مرند تبریز، جنب شهرک میالد و ادارۀ هواشناسی  نشانی مرکز:

   marand@eatvto.com                             پست الکترونیکی :آدرس 

   ۴228۴13۴-۴228۴133                                       تلفن های تماس :

   ۴228۴136                                               دورنگار:شماره 

مرند   8مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

12221557پادگان - کارگاه آموزشی

615251پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

57280418.5زندان - کارگاه آموزشی

446121966کارگاه ثابت شهری

8618815کارگاه روستا

12972کارگاه صنایع - اصناف

94059کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

1308253038.5جمع کل

۰
۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰

اه کارگ-پادگان 
آموزشی

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط
واقعی کار

کارگاه-زندان 
آموزشی

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه صنایعكارگاه روستا
اصناف-

کارگاه مهارت 
آموزی در 

محیط واقعی 
کار

mailto:marand@eatvto.com
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 ( منظوره  2)شبستر  9مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
مشغول  1379مترمربع از سال   2775مربع و با  زیربنای  متر 9866مساحت ای شبستر در فضایی به مرکز آموزش فنی و حرفه

 به فعالیت می باشد. 

 شبستر  9رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته

 برق
  پایه مدارهای یابی  عیب و کشی سیم  -توکار  صورت به   ساختمان الکتریکی  مدارهای کشی  سیم -  2 درجه ساختمان   برقکار  -   1 درجه ساختمان  برقکار

 بسته  مدار  دوربین و دزدگیر های سیستم  نصب - تجربی(  برقکاران ویژه )ساختمان 

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

  فرایند  با  فوالدی جوشکارمخازن -  SMAW فرایند با فوالدی های جوشکارسازه - TVTO VT LEVEL IIچشمی بصورت  شده جوشکاری قطعات  بازرس

SMAW  -  دستورالعمل طبق  قطعات جوشکاری E1 

   2 درجه خودرو  برق   تعمیرکار -  2 درجه  بنزینی  سواری  های اتومبیل تعمیرکار  -بنزینی  موتورخودرو تعمیر - خودرو نگهداری   و سرویس صنایع خودرو

 کار   محیط در  اینترنت  و رایانه کاربرد اطالعات فناوری

 تاسیسات 
  دستگاه نصاب و  کش لوله  - (دانش  و کار)  تجاری و خانگی  گاز   کش  لوله -دیواری  گازی  شوفاژ  پکیج تعمیرات و نصب  توانایی -دیواری  آبگرمکن کار  تعمیر

 گازی  شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی  راه  نصب،   -  2 درجه حرارتی های

 همراه  تلفن  افزار سخت  تعمیرکار الکترونیک

 ابتدای جاده دیزج خلیلنشانی مرکز : شبستر بلوار بسیج  

                                                shabestar@eatvto.comآدرس پست الکترونیکی:

 ۴2۴39012-۴2۴39382                                     تلفن های تماس:          

   ۴2۴9383                                                             شماره دورنگار:        

شبستر    9مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

628304پادگان - کارگاه آموزشی

17133827کارگاه ثابت شهری

10720898کارگاه روستا

15243566کارگاه سیار شهری

4011400کارگاه صنایع - ضمن کار

186480کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

550124475جمع

۰

۵۰۰۰۰

ه کارگا-پادگان 
آموزش  

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه سيار كارگاه روستا
شهري

-كارگاه صنايع
ضمن کار

کارگاه مهارت 
آموزی در محیط 

واقیع کار
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 (منظوره  2)اهر  10مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 

رشته آموزشی  1۴متر مربع افتتاح و در  3330متر مربع و با زیر بنای  1۴883در فضایی به مساحت  1382این مرکز در سال 

 باشد. مشغول به فعالیت می

 

 اهر  10رشته های آموزشی مرکز شماره  
 حرفه رشته

   2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار  -  (دانش  و کار)  2 درجه  صنعتی  برقکار برق

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

  فوالدی قطعات  جوشکاری -  (دانش  و کار)  )  E3 ) SMAW دستی الکتریکی قوس فرایند با جوشکاری

   E3 درسطح SMAW  فرایند  با

 صنایع خودرو
  خودرو برق تعمیرکار  -    2 درجه بنزینی سواری  های اتومبیل تعمیرکار -خودرو   الکتریکی  مدارات  تعمیر

   خودرو نگهداری  و سرویس  -خودرو   الکتریکی  تعمیرکارتجهیزات -   2 درجه

 تراش فرم و تراش  رو  - کار   اره  و کار دریل مکانیک

 پوشاک صنایع
  دوز سری - ای  حرفه   دوز سری  - الگو  بدون  لباس دوزنده  - (  تکدوزی )   زنانه لباس   برشکار  و ساز  الگو

   خواب سرویس

 کشاورزی 
   کشتکار -ای  دکمه قارچ دهنده پرورش  - خوراکی  قارچ  دهنده پرورش

 هیدروپونیك  های  گلخانه

   2 درجه  PLC  کارور دقیق  ابزار و کنترل

 (مقدماتی سطح ) KAB رویکرد با کارآفرینی بازرگانی و مالی امور

   PHOTOSHOP کارور  -کار  محیط در اینترنت و رایانه   کاربرد  -اداری  اتوماسیون کاربر اطالعات فناوری

 معماری  کشی نقشه  معماری

   (مقدماتی)  صنایع  در HSE بکارگیری  ایمنی و بهداشت

 بردار  نقشه  -کار    احجام  برآورد و متره  -بردار   نقشه  کمك ساختمان

    گازی شوفاژ  پکیج  تعمیرکار تاسیسات 

 سامسونگ  تبلت و موبایل  تعمیر الکترونیک

 

 516618515کدپستی :  اهر، ورودی شهرک شیخ بهاءالدین اهری ،نشانی مرکز : 

 ahar@eatvto.ir                                           آدرس پست الکترونیکی :

 www.eatvtoahar.ir                                                              آدرس وب سایت :

 ۴۴337573-3126تلفن های تماس :                                                                              

 ۴۴3۴3127                      شماره دورنگار:          

 

 

 

mailto:ahar@eatvto.ir
http://www.eatvtoahar.ir/
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اهر  10مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

3210پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

13312759زندان - کارگاه آموزشی

26578815کارگاه ثابت شهری

15628378.5کارگاه روستا

7622320کارگاه سیار شهری

9516182کارگاه صنایع - ضمن کار

150کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

729158714.5جمع کل

۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط 

واقیع کار

کارگاه -زندان 
آموزش  

-كارگاه صنايع ريكارگاه سيار شهكارگاه روستاریكارگاه ثابت شه
ضمن کار
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 ( منظوره   2)هشترود   11مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 

رشته آموزشی  8در  138۴متراز سال 2262و با زیربنای  10272در فضایی به مساحت  هشترود ایمرکز آموزش فنی و حرفه

 .  مشغول به فعالیت است
  

 هشترود   11رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته

 شبکه  تحت بسته  مدار های  دوربین نصب  -   2 درجه ساختمان  برقکار برق

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 
 ( دانش  و کار)  )  E3 ) SMAW دستی الکتریکی قوس فرایند با جوشکاری

   2 درجه خودرو  برق  تعمیرکار -  2 درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار صنایع خودرو

 ( دانش و  کار)  2 درجه  ساختمان عمومی کش نقشه - معماری

 بهادار  اوراق  بورس   گر معامله - (مقدماتی سطح ) KAB رویکرد با کارآفرینی بازرگانی و مالی امور

   2 درجه کار سفت   بنای  کمك  -  (دانش و کار)  1 درجه کار   سفت بنای ساختمان

 ( دانش و  کار) تجاری  و خانگی  گاز کش لوله  -   گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار -  (دانش  و کار ) دیواری ابگرمکن  تعمیرکار تاسیسات 
 

  انتهای خیابان منتظری جنب مرکز نگه داری معلولین مرکز: نشانی

                                                                        hashtrood@ea-tvto.irآدرس وب سایت:

 52626752-557۴                                 تلفن های تماس:                     

 52626588                                                       شماره دورنگار:     

هشترود 11مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 
 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

335010پادگان - کارگاه آموزشی

8519326زندان - کارگاه آموزشی

12831034کارگاه ثابت شهری

234509.5کارگاه سیار شهری

5828610کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

32788489.5جمع

۰
۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۴۰۰۰۰

ه کارگا-پادگان 
آموزش  

کارگاه -زندان 
آموزش  

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه سيار 
شهري

کارگاه مهارت 
آموزی در محیط 

واقیع کار
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 ( منظوره  2)بناب  12مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 
 

 مشغول به فعالیت می باشد.   139۴متر از سال  2300و با زیربنای 76862این مرکز در فضایی به مساحت 
 

 بناب 12رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته

 برق   هوایی شبکه  ورز فن - 2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار -  2 درجه ساختمان   برقکار  -ساختمان  برقکار برق

 وبازرسی جوش  جوشکاری

 

 چشمی  بصورت  شده جوشکاری قطعات  بازرس  -(  PT)  نافذ  مایع با  صنعتی قطعات  آزمایشگر 

 صنایع خودرو
  -بنزینی  سواری  های تعمیرکاراتومبیل -خودرو   گازی  کولر تعمیرکار  -  2 درجه خودرو برق تعمیرکار  - 2 درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار

 خودرو   تعمیرکاربرق

 عروس  و شب  لباس  خیاط  -زنانه  نازک  لباس برشکار و الگوساز  پوشاک صنایع

 کار  زعفران  -ای   دکمه قارچ  دهنده پرورش کشاورزی 

 ( زیست محیط و ایمنی بهداشت)   HSEافسر ایمنی و بهداشت

 2 درجه بند  ارماتور  کمك ساختمان

 واسپیلت  ای  پنجره گازی  کولرهای وتعمیرکار  نصاب  -  (دانش  و کار) تجاری  و خانگی کننده سرد  های  دستگاه  تعمیرکار -   گازی شوفاژ  پکیج  تعمیرکار تاسیسات 

 متر پایین تر از سازمان انرژی اتمی   100  -جاده تبریز عجب شیر   مرکز : نشانی 

  Bonab@eatvto.com                                             :آدرس پست الکترونیکی

 37780253                         تلفن های تماس:

   37780252                                       شماره دورنگار:

بناب  12مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

2014000پادگان - کارگاه آموزشی

5816808سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

608149339کارگاه ثابت شهری

9523385کارگاه روستا

14843387کارگاه سیار شهری

16069086کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

22457434مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

1313373439جمع کل

۰
۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰

-پادگان 
کارگاه 
آموزشی

سکونت گاه 
غیر رسمی 

ی حاشیه نشین)
(شهرها

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه سیار كارگاه روستا
شهري

کارگاه مهارت 
آموزی در 

محیط واقعی 
کار

مرکز مدیریت
مهارت آموزی 

و مشاوره 
شغلی

mailto:Bonab@eatvto.com
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 ( منظوره  2)بستان آباد   13مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 
 

متر    530 و با زیربنای188۴در فضایی به مساحت   1380 بستان آباد  است از سال  ای مرکز آموزش فنی و حرفه 

 ای را به عالقه مندان ارائه می دهد. های فنی و حرفه آموزش 
 

 آبادبستان  13رشته های آموزشی مرکز شماره  
 حرفه  رشته 

 برق 

  2  درجه  صنعتی  برقکار  -2  درجه  ساختمان  برقکار  -  ساختمان  برقکار

  ماشین  تعمیرکار  -روکار  صورت  به  ساختمان  پایه  مدارهای  کشی  سیم  -  توکار  صورت  به  ساختمان  الکتریکی  مدارهای  کشی  سیم  -  (دانش   و  کار)

   2  درجه  الکتریکی  های

   خودرو  نگهداری  و  سرویس  -  2  درجه  خودرو  برق  تعمیرکار  -  درجه  بنزینی  سواری  های  اتومبیل  تعمیرکار صنایع خودرو 

 ( شناور ،  سرچاهی،    کمرچاهی )صنعتی  های  پمپ  انداز  راه تاسیسات 
 

 نشانی مرکز : خیابان مطهری جاده شیرین بالغ   

   bostan abad@ea-tvto.ir                               آدرس پست الکترونیکی:   

 ۴333۴608  -0179شماره های تلفن :                                                                   

   ۴3330180                                         شماره دورنگار:     

 

بستان آباد    13مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

121260پادگان - کارگاه آموزشی

2976پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

349100496.5کارگاه ثابت شهری

114275کارگاه سیار شهری

153978کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

389110985.5جمع کل

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

کارگاه -پادگان 
آموزشی

ه واحد پذیرند-پادگان 
محیط واقعی کار

کارگاه مهارت آموزی كارگاه سیار شهريكارگاه ثابت شهری
در محیط واقعی کار

mailto:abad@ea-tvto.ir
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 ( منظوره  2) هریس  14مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 
 

 9در     1378متر مربع از سال    1032متر مربع و با زیربنای  1700ای هریس در فضایی به مساحت  مرکز آموزش فنی و حرفه 

 رشته آموزشی مشغول به فعالیت می باشد.   
 

 هریس 14رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته

 برق  هوایی  شبکه  ورز  فن -   2 درجه الکتریکی  های  ماشین  تعمیرکار برق

   2 درجه خودرو  برق  تعمیرکار -  2 درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار صنایع خودرو

 2 درجه  زنانه دوز  نازک -   خواب   سرویس  دوز سری پوشاک صنایع

 2 نیروگاه  دقیق ابزار  و گیری  اندازه دستگاههای  تعمیر و  بازرسی دقیق  ابزار و کنترل

 بازرگانی و مالی امور
 KAB رویکرد با کارافرینی - (مقدماتی سطح)  KAB رویکرد با کارآفرینی

 ( تکمیلی سطح )

 اطالعات فناوری
  دهنده  توسعه و طراح  -کامپیوتری  های  شبکه  عمومی تکنسین - wpf  نویس  برنامه  -)سی شارپ(   C# - Windows Application-  نویس برنامه 

 (دانش  و  کار) رایانه  کاربر  - PHOTOSHOP  کارور -اداری    افزار نرم   کاربر-   JOOMLAبا  محتوای مدیریت های سیستم

   -  عمومی پداگوژی -ای   حرفه و  فنی های آموزش در  پداگوژی بکارگیری  خدمات آموزشی 

 آموزش  مدیر 

 برق    ایمنی ایمنی و بهداشت

 2 درجه باف  قالی فرش
 

 خیابان امام )ه( خیابان شهید بهشتی جنب امور آب   -نشانی مرکز : هریس 

                                                       tvto-heris@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:

 ۴3۴35902 -5903                     تلفن های تماس:       

   ۴3۴32502                                            شماره دورنگار:   
 

    هریس 14مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

3315پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

27280252.5کارگاه ثابت شهری

4823190کارگاه سیار شهری

6762کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

329104519.5جمع کل

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

ده واحد پذیرن-پادگان 
محیط واقعی کار

كارگاه ثابت شهری كارگاه سیار شهري کارگاه مهارت آموزی 
در محیط واقعی کار

هریس14نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 
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 ( منظوره  2) ورزقان 17مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
بیکاری و نرخ باالی بیکاری در شهرستان   ای در جهت بسترسازی اشتغال و رفع های فنی و حرفهبا عنایت به نقش خاص آموزش 

 . های مورد نیاز منطقه الزامی بوده استآموزش  ئهسونگون ، لزوم احداث مرکزی برای اراورزقان و همچنین وجود معدن مس 

 مشغول به فعالیت می باشد.  1۴/06/89متر از تاریخ 169۴مترمربع و با زیربنای 8763این مرکز در فضایی به مساحت 
 

 ورزقان  17رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته

   برق تابلوهای نصاب و کار مونتاژ - (دانش و کار) 2 درجه صنعتی برقکار -  2 درجه ساختمان برقکار -  1 درجه ساختمان برقکار برق

   2 درجه خودرو برق تعمیرکار -2  درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار صنایع خودرو

 ی کار اره  و کاری دریل مکانیک

 عسل زنبور دهنده  پرورش ماکیان و دام  امور

 ICDL کاربر اطالعات فناوری

  2 درجه چوبی ساز کابینت - 2 درجه درودگر چوب صنایع

  حفاری دستگاه  کارور -لق گیر  - عمومی کار معدن -معدن  در مسئول ایمنی معدن 

 طبیعی منابع و کشاورزی علوم در GPS دستگاه  کارور امور زارعی

 و   شیالت امور

 پروری  آبزی 
 اکواریومی  ماهیان دهنده  پرورش

 

 کوی فنی و حرفه ای   - فلکه بسیج  -ورزقان    نشانی  مرکز :

 44554469                                                                      تلفن های تماس:

 44554472                                                                                شماره دورنگار:
 

 

   ورزقان  17مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

10511135پادگان - کارگاه آموزشی

306110165.5کارگاه ثابت شهری

12048198.5کارگاه روستا

283550کارگاه سیار شهری

71435کارگاه صنایع - اصناف

403114.5کارگاه صنایع - ضمن کار

6225426کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

668203024.5جمع کل

۰
۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰

اه کارگ-پادگان 
آموزشی

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه سیار كارگاه روستا
شهري

-كارگاه صنایع
اصناف

-كارگاه صنایع
ضمن کار

کارگاه مهارت 
آموزی در 

محیط واقعی 
کار
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 (منظوره  2)جلفا  18مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 

رفع بیکاری و نرخ باالی بیکاری در شهرستان های فنی و حرفه ای در جهت بسترسازی اشتغال و  با عنایت به نقش خاص آموزش

های مورد نیاز منطقه الزامی بوده    آموزش  ئههادی شهر و همچنین وجود منطقة آزاد تجاری ارس، لزوم احداث مرکزی برای ارا

 . باشد مشغول فعالیت می 1389مترمربع از سال  2۴15مربع و با زیربنای  متر ۴626این مرکز در فضایی به مساحت  .است

 

 جلفا 18رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه رشته

 برق
 ویژه )ساختمان  پایه مدارهای   یابی  عیب و کشی سیم  - 2 درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار -  ACالکتریکی موتورهای  بندی  سیم  محاسبه و ترسیم

 برق  تابلوهای  نصاب  و مونتاژکار -تجربی (  برق کاران  

 خودرو   تعمیرکاربرق -بنزینی   سواری های تعمیرکاراتومبیل - 2 درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار صنایع خودرو

 ای  حرفه و  فنی های آموزش در  پداگوژی بکارگیری  خدمات آموزشی 

    WEB صفحات   طراحی برای HTML زبان نویس برنامه  اطالعات فناوری

 شهرک ولی عصر)عج(  - هادی شهر  نشانی مرکز:

                                                    hadishahr@eatvto.irآدرس پست الکترونیکی:

 ۴2058501 تلفن های تماس:                                                                                      

   ۴2058502                                                                               شماره دورنگار: 

 

ر هادی شه 18مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

573963پادگان - کارگاه آموزشی

445455.5پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

151005زندان - کارگاه آموزشی

7630958کارگاه ثابت شهری

915540کارگاه سیار شهری

4642کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

28747563.5جمع کل

۰
۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۵۰۰۰
۳۰۰۰۰
۳۵۰۰۰

کارگاه -پادگان 
آموزشی

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط 

واقعی کار

کارگاه -زندان 
آموزشی

كارگاه ثابت 
شهری

كارگاه سیار 
شهري

کارگاه مهارت 
آموزی در محیط 

واقعی کار



 

80 
 

 

 ( منظوره  2)ملکان  19مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
 

در هفته   1389مترمربع از سال  2۴00زیربنایمتر مربع و با  31609ای ملکان در فضایی به مساحت مرکز آموزش فنی و حرفه

  دولت توسط استاندار محترم وقت افتتاح و آغاز به فعالیت نمود.
 

 

 ملکان 19رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته

 برق
  عیب و کشی  سیم -   2  درجه الکتریکی های  ماشین تعمیرکار  - ACالکتریکی موتورهای بندی  سیم  محاسبه و ترسیم - (دانش  و کار)  2 درجه  صنعتی  برقکار

 کنتاکتورها  با   AC الکتریکی موتورهای  اندازی راه  -تجربی(  برقکاران  ویژه)ساختمان   پایه مدارهای  یابی

   درجه خودرو  برق تعمیرکار  -خودرو   سرویسکار   -  2 درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار صنایع خودرو

   کار   اره  و کار دریل مکانیک

   2 درجه  PLC  کارور دقیق  ابزار و کنترل

 بهادار  اوراق  بورس   گر معامله -بهادار  اوراق بورس  گر تحلیل بازرگانی و مالی امور

 

 واشناسی ه ه جنب بیمارستان فارابی و ادار متری، 2۴خیابان   ضلع شرقی کمربندی، ملکان، انتهای بلوار شمالی، عباس آباد، نشانی مرکز :

                                      tvto_malekan@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:

   378۴2501                                              تلفن تماس:

     378۴2۴80                                   شماره دورنگار:

 

ملکان  19مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 
 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

12516636.5پادگان - کارگاه آموزشی

4366پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

433608سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

28847144.5کارگاه ثابت شهری

15735440کارگاه روستا

427778کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

227013مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

681117986جمع کل

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

ه کارگا-پادگان 
آموزشی

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط 

واقعی کار

ر سکونت گاه غی
حاشیه )رسمی 

(نشینی شهرها

كارگاه ثابت 
شهری

کارگاه مهارت كارگاه روستا
آموزی در محیط 

واقعی کار

مرکز مدیریت 
مهارت آموزی و 

مشاوره شغلی

mailto:tvto_malekan@yahoo.com
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 ( منظوره  2) اسکو 20مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
مشغول به   1379مربع از سال  متر  592  متر مربع و با زیربنای  1982ای اسکو در فضایی به مساحت  مرکز آموزش فنی و حرفه

 فعالیت آموزشی می باشد.  
 

 اسکو 20رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه رشته

   دوز دخترانه و گانه بچه  -دوز  مانتو - دوز  شلوار -   چرخ با دوزی تکه پوشاک صنایع

 ای  دکمه قارچ دهنده  پرورش - کار  زعفران  کشاورزی 

 عسل زنبور  دهنده پرورش امور دام و ماکیان 

 ( دانش  و کار)  مالی حسابداری  کار رایانه -مالی   حسابداری  کار رایانه -دستمزد  و حقوق حسابدار  -بهادار    اوراق بورس  گر تحلیل -مالی  اسناد تنظیم متصدی بازرگانی و مالی امور

 ( ms)  کاربران کاربردی های  برنامه پشتیبانی تکنسین -   اداری  افزار نرم   کاربر -  2 درجه اداری  اتوماسیون  اطالعات فناوری

 ای  تغذیه خدمات

سمنو    بندی  بسته  و تهیه - آن  تزئینات و ای  ژله  دسرهای تهیه - غذا  برای مناسب ادویه انتخاب   -شرقی  آذربایجان  محلی غذاهای آشپز - گیاهی   غذاهای آشپز

 -  ( شرقی آذربایجان)پزی   حلوا  -شرقی   سنتی آذربایجان  پز حلوا -

 - آراء   میوه آراء و آراء سفره سبزی  -ان  وتزیینات  ای  ژله دسر سازدسرهای  

  و بهداشت  بر  نظارت -  (سرا   قهوه) شاپ  کافی متصدی -نوشیدنی   و غذا واحد در ایمنی  و بهداشت کنترل - کن  خشك  دستگاه با سبزیجات  و میوه آور عمل 

 نوشیدنی و  غذا واحد  در ایمنی

 برق  کار  محیط در  ایمنی و سالمت، بهداشت  الزامات رعایت ایمنی و بهداشت

 جنب اداره ثبت اسناد    –آخر شهرک ولیعصر  – اسکو  نشانی مرکز :

 osku@eatvto.ir                                   آدرس پست الکترونیکی: 

 3322538۴-  7910                                                   تلفن های تماس:

   3322538۴                                                      شماره دورنگار:
 

 اسکو  20مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

23446907.5کارگاه ثابت شهری

364653کارگاه روستا

151777.5کارگاه سیار شهری

339094کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

31862432جمع کل

۰

۵۰۰۰۰

کارگاه مهارت آموزیكارگاه سيار شهريكارگاه روستایكارگاه ثابت شهر 
در محیط واقیع کار
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 ( منظوره  2) آذرشهر 21مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 

 
مشغول     1387مترمربع از سال    85/9۴9و با زیربنای    مربعمتر  1927ای آذرشهر در فضایی به مساحت  مرکز آموزش فنی و حرفه

 باشد. به فعالیت آموزشی می

  
 

 آذرشهر  21رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه رشته

 برق
 برق   تابلوهای نصاب و  کار مونتاژ -  2 درجه الکتریکی  های  ماشین  تعمیرکار

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

 ( دانش  و کار)  ) E6 ) SMAW دستی الکتریکی  قوس  فرایند با   جوشکاری  - SMAW فرایند با فوالدی های جوشکارسازه

 صنایع خودرو
   2 درجه خودرو  برق  تعمیرکار -  2 درجه بنزینی  سواری های اتومبیل  تعمیرکار

 پوشاک صنایع
 ( دانش و کار ) دوز راسته 

 ای  دکمه قارچ  دهنده پرورش کشاورزی 

 خدمات آموزشی 
 آزمونگر 

 دقیق  ابزار و کنترل
   2 درجه  PLC  کارور

 ( دانش  و کار)  Dreamweaver  کارور اطالعات فناوری

 االت  زیور  و کریستالی  تزیینات  سازنده  تزئینی هنرهای

 دستی صنایع

 
 فلز  کار مشبك

 امور دام و ماکیان 
 عسل زنبور  دهنده پرورش

 

 جنب هنرستان شهید رجائی   –شهرک شهید مدنی   –آذرشهر   نشانی مرکز :

 azarshahr@eatvto.ir                                    آدرس پست الکترونیکی:

   3۴2371۴0                                                              تلفن های تماس:

   3۴227100                                                                 شماره دورنگار:
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آذرشهر  21مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

282985پادگان - کارگاه آموزشی

72214پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

20671838کارگاه ثابت شهری

13827489کارگاه روستا

19670657کارگاه سیار شهری

14427210کارگاه صنایع - جوار کارگاهی

15750کارگاه صنایع - ضمن کار

4019633کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

726840مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

846229616جمع کل

۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

کارگاه-پادگان 
آموزش  

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط 

واقیع کار

-كارگاه صنايع ريكارگاه سيار شهكارگاه روستاهریكارگاه ثابت ش
جوار کارگایه

-كارگاه صنايع 
ضمن کار
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 ( منظوره  2)عجب شیر  22مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
مترمربع از تاریخ   ۴20متر مربع استیجاری و با زیربنای  250ای عجب شیر در فضایی به مساحت مرکز آموزش فنی و حرفه

 باشد.  مشغول به فعالیت می 10/11/89
 

 عجب شیر   22رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه رشته

 صنعتی  برق کار   -   2 درجه ساختمان   برق کار -   1 درجه ساختمان برق کار  برق

 دارویی  گیاهان  دهنده پرورش گیاهی   داروهای و دارویی گیاهان

 (مقدماتی سطح ) KAB رویکرد با کارآفرینی بازرگانی و مالی امور

 اطالعات فناوری
شخصی    کامپیوترهای دهنده ارتقاء و اسمبل - ( E-Citizen) الکترونیکی شهروند های  مهارت از استفاده

 ICDL کاربر -اداری    اتوماسیون کاربر  -

 همراه  تلفن  افزار سخت  تعمیرکار الکترونیک

 روبروی آموزش و پرورش  – خیابان امام  نشانی مرکز:

      ajabshir@eatvto.ir                                آدرس پست الکترونیکی:

   37627531                                                      تلفن  های تماس:

   37627531                                         شماره دورنگار:

عجب شیر  22مرکز شماره عملکرد آموزشی    

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

22140347پادگان - کارگاه آموزشی

4411347.5پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

10219102کارگاه ثابت شهری

152025کارگاه روستا

5675کارگاه صنایع - اصناف

164424.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

40377921جمع کل

۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

کارگاه -پادگان 
آموزش  

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط 

واقیع کار

-كارگاه صنايع كارگاه روستاریكارگاه ثابت شه
اصناف

کارگاه مهارت 
آموزی در محیط 

واقیع کار

mailto:ajabshir@eatvto.ir
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2) خسروشاه 24مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره  ( منظوره     

 باشد. مشغول به فعالیت می  1383متر مربع از سال  2269این مرکز در فضایی به مساحت 
 خسروشاه 24رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 ( دانش  و  کار)  2  درجه  صنعتی   کار  برق  –  2  درجه  ساختمان  کار  برق  -1  درجه  ساختمان  کار  برق برق

   خودرو  نگهداری  و  سرویس  -    خودرو  نگهداری  و  سرویس صنایع خودرو

 دوز   پرده  -  زنانه  دوز  نازک  -  دوز  راسته  -  خواب  سرویس  دوز  سری پوشاک صنایع

 کار  زعفران کشاورزی 

 دوختهای) دستی صنایع

 (سنتی
 پیشرفته  دوز  روبان  -مقدماتی  دوز  بانور

 بهادار   اوراق  بورس  گر  تحلیل بازرگانی و مالی امور

   کار  و  کسب  مدیر  -  (دانش   و  کار)  رایانه  کاربر  -  نویسی  برنامه  عمومی  مهارت  -  اداری  افزار  نرم  کاربر   -  Microsoft Word 2016 اطالعات فناوری

 دستی صنایع

 
 چوب   کار  مشبك

 سنتی  طراح تجسمی  هنرهای

 عمومی   پیمان  مدیر - PMBOK  استاندارد  اساس  بر  ساختمانی  های  پروژه  مدیریت ساختمان
 

 انتهای کوی فرهنگیان   – فلکه اصلی    –خیابان امام خمینی    –خسروشاه  نشانی مرکز:  

 khosroshah@eatvto.ir                                   آدرس پست الکترونیکی:

 32۴۴۴613                                           تلفن های تماس :       

 32۴۴1501                                          شماره دورنگار:      

 خسروشاه  24مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

11919558.5پادگان - کارگاه آموزشی

304406پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

11436550.5کارگاه ثابت شهری

71761.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

211241مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

29163517.5جمع کل

۰
۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۵۰۰۰۰

اه کارگ-پادگان 
آموزشی

واحد -پادگان 
پذیرنده محیط 

واقعی کار

كارگاه ثابت 
شهری

-كارگاه صنایعكارگاه روستا
اصناف

کارگاه مهارت 
آموزی در 

محیط واقعی 
کار
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 عملکرد اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 

  بخشیدن   سرعت  ضرورت  و  سو  یك  از  اخیر  هایسال  در  مجرب  و  ماهر  کارنیروی  به  کار  بازار  افزون  روز   نیاز  و  تکنولوژی  مداوم  تحوالت

  و   جدید   تقاضاهای  با  را  ایحرفه  و   فنی   آموزش  سازمان   غیردولتی،   بخش   بیشتر  مشارکت   رویکرد  با  آموزشی  خدمات   گسترش  به

  بخش   هایظرفیت   و  توان  از  دولتی  بخش  هایآموزش   رسانی  روز  به  و  ارتقاء  ضمن  سازمان  این  تا  گردید  سبب  و  ساخت  روبرو  متنوعی

  افزون  روز  نیاز  و  تکنولوژی  مداوم  تحوالت  ایران،  اسالمی  جمهوری  کارقانون  111  ماده   استناد   به  رو  این  از.  جوید  بهره  نیز  غیردولتی

  رویکرد  با  آموزشی  خدمات  گسترش  به  بخشیدن  سرعت  ضرورت  و  سو  یك  از  اخیر  هایسال  در  مجرب  و  ماهر  کارنیروی   به  کار  بازار

  این   تا  گردید  سبب  و  ساخت  روبرو  متنوعی  و  جدید  تقاضاهای  با را  ایحرفه   و  فنی  آموزش  سازمان  غیردولتی،  بخش  بیشتر  مشارکت

 به   رو  این  از.  جوید  بهره  نیز  غیردولتی   بخش  هایظرفیت  و  توان  از  دولتی  بخش   هایآموزش   رسانی  روز  به  و  ارتقاء  ضمن  سازمان

 ای حرفه  و   فنی   آزاد  هایآموزشگاه  اداره  و   تشکیل  ینحوه  نامهآئین  بار  نخستین  ایران،  اسالمی   جمهوری  کارقانون  111  ماده   استناد

 وزیران  محترم  هیات  2/7/1365  مورخ  جلسه  در  وقت  اجتماعی  امور  و   کار  وزارت  7/5/1365  مورخ  538۴3  شماره  پیشنهاد   به  بنا

  داده   اجازه  ایحرفه  و  فنی  های  آموزش  ارائه  عرصه  در  حضور  به  مایل  خصوصی  بخش  به  امر  این.  گرفت  قرار  تصویب  مورد  و  مطرح

  و   فنی  آموزشگاه  اندازی  راه  به  نسبت  کشور  ایحرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  استانی  کل  ادارات  از  تاسیس  مجوز  دریافت  با  که  است

 گرفتن  نظر  در  با  و  سازمان  مردمی  هایمشارکت  و  آزاد  کارآموزی  موسسات  دفتر  سوی  از  ابالغی  ضوابط  اساس  بر  و  اقدام  آزاد  ایحرفه 

 توسعه  پنجم  برنامه قانون 21 ماده  بندهای نمودن اجرایی راستای در. نمایند اقدام آموزشی خدمات ارائه به نسبت مصوب  هایبرنامه

  و   علمی   و  ای  حرفه  و  فنی   غیررسمی  عالی،  و  متوسطه  رسمی  هایآموزش   در  کارورزی  و  کارآموزی  نظام  استمرار)  الف  بند  خاصه

 سیاست  27راهبرد، 8 بر مشتمل  "فناوری و مهارت راهبردی سند" تدوین به نسبت کشور ایحرفه   و  فنی آموزش سازمان( کاربردی

  آموزشگاه   500  از  بیش  حاضر  حال   در.  است  گرفته  قرار  ذیربط  ستادی  دفاتر  کار  دستور  در  که  است،  نموده  اقدام  برنامه  250  از  بیش  و

  ای حرفه  و  فنی  آزاد  هایآموزشگاه  اداره  و  تشکیل  نحوه  نامه  آئین  در  مندرج  شرایط  و  ضوابط  چارچوب  در  استان  در  آزاد  ایحرفه  و  فنی

  های دوره  اجرای  و  ریزیبرنامه  به  اقدام  که  شده  اندازی  راه  استان  مردمی   هایمشارکت  و  آزاد  کارآموزی  موسسات  اداره  مدیریت  تحت  و

 . نمایندمی مصوب  مهارتی استانداردهای چارچوب در آموزشی

 ارائه  و اجرا غیردولتی بخش در  تابعه مراکز و کل اداره مستمر نظارت با حرفه عنوان  330 بر بالغ و رشته 37 قالب در هاکهدوره این 

  هاییآزمون   در  دیده  آموزش  کارآموزان  موفقیت  صورت  در  و  بوده  دولتی  بخش  آموزشی  هایدوره  معادل  ارزشی  و  اعتبار  حائز  گردد،می

 . گرددمی اعطا  فرد  به المللی  بین کد با ای  نامه گواهی  شود می برگزار سازمان توسط آموزش دوره  پایان در که
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نگاه  یک در  آزاد ایحرفه و فنی های آموزشگاه  عملکرد  کلی روکش   جدول  

 

 

 

 فرهنگ و هنر  کشاورزی  صنعت خدمات  جنسیت عنوان  ردیف 

1 

تعداد آموزشگاه های  

آزاد فعال در تبت نام  

 کارآموز 

 55 10 25 397 زن 

 16 8 72 118 مرد

 تعداد مربیان  2

 74 8 22 558 زن 

 23 13 152 196 مرد

3 
تعداد دوره های  

 آموزشی

 317 18 70 3624 زن 

 224 33 1117 1350 مرد

4 
 عملکرد آموزشی

 )نفر،دوره( 

 1258 64 259 13556 زن 

 238 92 8013 6022 مرد

5 
 عملکرد آموزشی

 )نفر ساعت( 

 322171 6386 83975 2845952 زن 

 68898 14280 417339 1086884 مرد

6 
تعداد رشته های  

 آموزشی

 9 5 7 9 زن 

 6 5 14 9 مرد

7 
تعداد حرفه های  

 آموزشی

 55 8 18 205 زن 

 29 19 110 141 مرد
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خوشه   و جنسیت  تفکیک به خصوصی بخش کارآموزان  تعداد  

 

 

 

 

 

 

 

13556

259

1258
64

15137

6022

8013

23892

14365

19578

8272

1496156

29502

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

جمع کلکشاورزیفرهنگ و هنرصنعتخدمات

هنمودارتعداد کارآموزان بخش خصوصی به تفکیک جنسیت و خوش

تعداد کارآموز زن تعداد کارآموز  مرد تعداد کارآموز  ثبت نام شده

 خوشه
 تعداد کارآموز  

 زن 

 تعداد کارآموز 

مرد    

 تعداد کارآموز 

ثبت نام شده    

 19578 6022 13556 خدمات 

 8272 8013 259 صنعت

 1۴96 238 1258 فرهنگ و هنر

 156 92 6۴ کشاورزی 

 29502 14365 15137 جمع کل
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تفکیک جنسیت و خوشه نفرساعت آموزشی  بخش خصوصی به   

 

 نفر ساعت کل  نفر ساعت  مرد  نفر ساعت زن  خوشه

 3932836 108688۴ 28۴5952 خدمات 

 ۴25731۴ ۴173339 83975 صنعت

 391069 68898 322171 فرهنگ و هنر

 20666 1۴280 6386 کشاورزی 

 861884 534301 3258484 جمع کل
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جنسیت  تفکیک به مراکز  خصوصی بخش آموزان  کار تعداد نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 نام مرکز ردیف 
تعداد  

 کارآموز زن 

 تعداد 

کارآموز مرد    

تعداد کارآموز  

 ثبت نام شده

 928 219 709 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره(  1

 119 31 88 مرکز شماره بیست و چهار خسروشاه )دومنظوره(  2

)دومنظوره( مرکز شماره بیست و دو عجب شیر   3  92 0 92 

 418 85 333 مرکز شماره بیست و یك آذرشهر )دومنظوره(  ۴

 872 274 598 مرکز شماره پنج مراغه )برادران(  5

 253 153 100 مرکز شماره چهارده هریس )برادران(  6

 1235 556 679 مرکز شماره دوازده بناب )برادران(  7

 568 328 240 مرکز شماره ده اهر )برادران(  8

 203 129 74 مرکز شماره سیزده بستان آباد )برادران( 9

 13376 9440 3936 مرکز شماره شانزده تبریز )دومنظوره،سنجش(  10

 1088 241 847 مرکز شماره شش میانه )برادران(  11

 383 212 171 مرکز شماره نوزده ملکان )دومنظوره(  12

 398 245 153 مرکز شماره نه شبستر  13

 2957 2111 846 مرکز شماره هشت مرند )برادران(  1۴

 56 22 34 مرکز شماره هفت کلیبر )دومنظوره(  15

 15 0 15 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره( 16

 98 67 31 مرکز شماره هیجده جلفا )دومنظوره(  17

 130 32 98 مرکز شماره یازده هشترود )دومنظوره(  18

چهارسراب )دومنظوره( مرکزشماره   19  723 109 832 

 5481 111 5370 مرکزشماره سه تبریز )دومنظوره(  20

 29502 14365 15137 جمع 
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جمع

یتنمودار تعداد کارآموزان بخش خصوصی مراکز به تفکیک جنس

تعداد کارآموز ثبت نام شده تعداد تعداد کارآموز زن نام مرکز
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خوشه    تفکیک به مراکز خصوصی بخش دوره  -نفر  تعداد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشاورزی  جمع
 فرهنگ  

 و هنر
 ردیف  مرکز خدمات صنعت 

تبریز   3مرکزشماره   5171 26 239 45 5481  1 

سراب۴مرکزشماره   817 0 ۱5 ۰ 932  2 

مراغه   5مرکز شماره   831 8 23 10 872  3 

میانه   6مرکز شماره    802 177 109 0 1088  ۴ 

کلیبر  7مرکز شماره   54 0 ۲ ۰ 56  5 

مرند   8مرکز شماره   2700 256 1 0 2957  6 

9مرکز شماره   379 9 10 0 398  7 شبستر  

اهر   10مرکز شماره   326 222 ۲۰ ۰ 568  8 

هشترود 11مرکز شماره   130 ۰ ۰ ۰ 130  9 

بناب 12مرکز شماره   737 359 122 17 1235  10 

بستان آباد 13مرکز شماره   100 100 ۳ ۰ 203  11 

هریس 1۴مرکز شماره   177 76 ۰ ۰ 253  12 

تبریز 16مرکز شماره   5775 6701 819 81 13376  13 

ورزقان   17مرکز شماره   15 ۰ ۰ ۰ 15  1۴ 

جلفا 18مرکز شماره   87 9 2 ۰ 98  15 

ملکان 19مرکز شماره   139 207 37 ۰ 383  16 

اسکو 20مرکز شماره   792 61 72 3 928  17 

آذرشهر   21مرکز شماره    260 58 0 0 418  18 

عجب شیر 22مرکز شماره   92 0 0 0 92  19 

خسروشاه   2۴مرکز شماره   94 3 22 0 119  20 

 جمع 19578 8272 1496 156 29502
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05000100001500020000

تبریز3مرکزشماره 

سراب4مرکزشماره 

مراغه5مرکز شماره 

میانه6مرکز شماره  

کلیبر7مرکز شماره 

مرند8مرکز شماره 

شبستر9مرکز شماره 

اهر10مرکز شماره 

هشترود11مرکز شماره 

بناب12مرکز شماره 

بستان آباد13مرکز شماره 

هریس14مرکز شماره 

تبریز16مرکز شماره 

ورزقان17مرکز شماره 

جلفا18مرکز شماره 

ملکان19مرکز شماره 

اسکو20مرکز شماره 

آذرشهر21مرکز شماره  

عجب شیر22مرکز شماره 

خسروشاه24مرکز شماره 

جمع

وشهنمودار نفر دوره آموزشی بخش خصوصی به تفکیک مراکز و خ

کشاورزی فرهنگ صنعت خدمات
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خوشه  تفکیک به مراکز  خصوصی بخش ساعت_نفر تعداد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت  خدمات نام مرکز ردیف 
فرهنگ و 

 هنر
 جمع کشاورزی 

تبریز   3مرکزشماره   1  1201132 6709 36523 4280 1248644 

سراب۴مرکزشماره   2  106786 0 8154 0 114940 

مراغه   5مرکز شماره   3  202217 2852 8932 2616 216617 

میانه   6مرکز شماره    ۴  165946 89098 17548 0 272592 

کلیبر  7مرکز شماره   5  15245 0 650 0 15895 

مرند   8مرکز شماره   6  634232 148143 186 0 782561 

9مرکز شماره   7  116935 0 3940 5288 107707 شبستر  

اهر   10مرکز شماره   8  60817 127692 8900 0 197409 

هشترود 11مرکز شماره  9  34822 0 0 0 34822 

بناب 12مرکز شماره   10  128017 279502 45710 1258 454487 

بستان آباد 13مرکز شماره  11  23456 54208 810 0 78474 

هریس 1۴مرکز شماره   12  19618 28208 0 0 47826 

تبریز 16مرکز شماره  13  843782 3329442 216404 11744 4401372 

ورزقان  17مرکز شماره  1۴  2788 0 0 0 2788 

هادی شهر  18مرکز شماره  15  22338 3027 1162 0 26527 

ملکان 19مرکز شماره  16  37491 112912 19795 0 170198 

اسکو   20مرکز شماره  17  18355 23967 18079 768 226669 

آذرشهر  21مرکز شماره  18  95975 43506 0 0 139481 

عجب شیر 22مرکز شماره   19  22823 0 0 0 22823 

خسروشاه   2۴مرکز شماره  20  23788 2760 4276 0 30824 

 8601884 20666 391069 4257314 3767335 جمع 
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تبریز3مرکزشماره 

سراب4مرکزشماره 

مراغه5مرکز شماره 

میانه6مرکز شماره  

کلیبر7مرکز شماره 

مرند8مرکز شماره 

شبستر9مرکز شماره 

اهر10مرکز شماره 

هشترود11مرکز شماره 

بناب12مرکز شماره 

بستان آباد13مرکز شماره 

هریس14مرکز شماره 

تبریز16مرکز شماره 

ورزقان17مرکز شماره 

هادی شهر18مرکز شماره 

ملکان19مرکز شماره 

اسکو20مرکز شماره 

آذرشهر21مرکز شماره 

عجب شیر22مرکز شماره  

خسروشاه24مرکز شماره 

جمع

وشهنمودار نفرساعت بخش خصوصی به تفکیک مرکز و خ

کشاورزی فرهنگ و هنر صنعت خدمات
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99 سال  در استان در فعال های  آموزشگاه مجموع تعداد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام مرکز ردیف 
تعداد آموزشگاه هایی که در 

 پورتال ثبت دوره داشته اند 

 89 مرکز شماره شانزده تبریز )دومنظوره،سنجش(  1

 28 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره(  2

 26 مرکز شماره شش میانه )برادران(  3

 25 مرکزشماره بیست و سه مراغه  4

 14 مرکزشماره چهارسراب )دومنظوره(  5

شماره هشت مرند )برادران( مرکز  6  17 

 15 مرکز شماره دوازده بناب )برادران(  7

 19 مرکز شماره بیست و یک آذرشهر )دومنظوره(  8

 4 مرکز شماره نوزده ملکان )دومنظوره( 9

 4 مرکز شماره بیست و دو عجب شیر )دومنظوره(  10

 8 مرکز شماره ده اهر )برادران(  11

هادی شهر )دومنظوره( مرکز شماره هیجده  12  6 

 5 مرکز شماره نه شبستر )دومنظوره(  13

 7 مرکز شماره یازده هشترود )دومنظوره( 14

 5 مرکز شماره هفت کلیبر )دومنظوره(  15

 3 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره( 16

 7 مرکز شماره بیست و چهار خسروشاه )دومنظوره(  17

 6 مرکز سیزده بستان آباد 18

 4 مرکز شماره چهار هریس 19

 177 مرکز شماره سه تبریز ) دومنظوره (  20

 469 جمع کل 
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0100200300400500

(دومنظوره،سنجش)مرکز شماره شانزده تبریز 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست اسکو 

(برادران)مرکز شماره شش میانه 

مرکزشماره بیست و سه مراغه

(دومنظوره)مرکزشماره چهارسراب 

(برادران)مرکز شماره هشت مرند 

(برادران)مرکز شماره دوازده بناب 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

(دومنظوره)مرکز شماره نوزده ملکان 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

(برادران)مرکز شماره ده اهر 

(دومنظوره)مرکز شماره هیجده هادی شهر 

(دومنظوره)مرکز شماره نه شبستر 

(دومنظوره)مرکز شماره یازده هشترود 

(دومنظوره)مرکز شماره هفت کلیبر 

(دومنظوره)مرکز شماره هفده ورزقان 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و چهار خسروشاه 

مرکز سیزده بستان آباد

مرکز شماره چهار هریس

(دومنظوره ) مرکز شماره سه تبریز 

جمع کل

89

28

26

25

14

17

15

19

4

4

8

6

5

7

5

3

7

6

4

177

469

تعداد آموزشگاه هایی که در پورتال ثبت دوره داشته اند
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جنسیت  و  رشته ،   مراکز   تفکیک به خصوصی بخش  مربیان   تعداد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام مرکز
و هنر فرهنگ صنعت خدمات  کل  جمع کشاورزی    

 جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن  جمع  مرد زن  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن 

 316 207 109 8 7 1 25 9 16 106 99 7 177 92 85 شانزده تبریز 

 3مرکز 

 تبریز
231 10 241 4 1 5 19 0 19 5 3 8 259 14 273 

 24 5 19 0 0 0 0 0 0 4 4 0 20 1 19 آذرشهر 

 64 19 45 1 0 1 16 3 13 8 8 1 39 8 31 بناب 

 34 15 19 0 0 0 1 1 0 10 6 4 23 8 15 اهر

 96 27 69 2 1 1 12 1 11 8 7 1 74 18 56 اسکو 

 57 19 38 0 0 0 9 5 4 11 7 4 37 7 30 میانه 

 22 7 15 0 0 0 3 1 2 5 5 0 14 1 13 ملکان 

 9 2 7 0 0 0 1 0 1 1 0 1 7 2 5 شبستر 

 43 19 24 0 0 0 1 0 1 1 1 0 41 18 23 مرند 

 14 8 6 0 0 0 1 0 1 2 2 0 11 6 5 هادی شهر

 48 15 33 2 2 0 6 1 5 2 1 1 38 11 27 مراغه 

 12 6 6 0 0 0 2 2 0 1 1 0 9 3 6 خسروشاه 

 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 عجب شیر 

 12 9 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 5 3 هریس

 11 4 7 0 0 0 1 0 1 2 2 0 8 2 6 بستان آباد 

 5 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2 2 کلیبر 

 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 ورزقان 

 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 هشترود 

 23 5 18 0 0 0 1 0 1 0 0 0 22 5 17 سراب

 1080 385 695 21 13 8 99 23 76 170 148 22 790 201 589 جمع کل
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 تعداد ابالغ های صادر شده در بخش خصوصی به تفکیک  مراکز و جنسیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسیت مرکز 
 تعداد ابالغ  
 صادر شده 

 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره( 
 26 زن 

 5 مرد

 مرکز شماره بیست و چهار خسروشاه )دومنظوره( 
 1 زن 

 1 مرد

عجب شیر )دومنظوره( مرکز شماره بیست و دو   
 0 زن 

 0 مرد

 مرکز شماره بیست و یک آذرشهر )دومنظوره( 
 6 زن 

 1 مرد

 مرکز شماره پنج مراغه )برادران( 
 14 زن 

 9 مرد

 مرکز شماره چهارده هریس )برادران( 
 0 زن 

 3 مرد

 مرکز شماره دوازده بناب )برادران( 
 15 زن 

 5 مرد

)برادران( مرکز شماره ده اهر   
 8 زن 

 9 مرد

 مرکز شماره سیزده بستان آباد )برادران( 
 6 زن 

 4 مرد

 مرکز شماره شانزده تبریز )دومنظوره،سنجش( 
 49 زن 

 88 مرد
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مربیگری   ابالغ صدور آمار جدول  
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جمعتمدیدیاولین

283

147

430

ابالغ مربیگری

 جمع  تمدیدی  اولین  نوع درخواست 

 430 147 283 ابالغ مربیگری 
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استان  آزاد آموزشگاه تاسیس پروانه  تمدید رشته و  افزایش  کلی جدول  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

تمدید پروانه افزایش رشته
تاسیس

صدور موافقت تغییر مکان
نامه اصولی

جمع کل

596257

11

189

نمودار افزایش رشته تغییر مکان تمدید پروانه

 59 افزایش رشته 

 62 تمدید پروانه تاسیس

 57 تغییر مکان 

 11 صدور موافقت نامه اصولی 

 189 جمع کل 
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استان  آزاد  ای حرفه و فنی های آموزشگاه  بازرسی آمار جدول  

 

 نام مرکز ردیف 

آموزشگاههای فعال  تعداد 

در پورتال  99موجود در سال 

 سازمان

 تعداد  

 بازرسی های انجام شده 

تبریز  16مرکز  1  89 52 

 2 5 کلیبر  2

 20 25 مراغه 3

 8 7 هشترود  ۴

 6 4 ملکان 5

 8 14 سراب 6

 6 5 شبستر 7

 6 4 هریس 8

 0 7 خسروشاه 9

 5 28 اسکو  10

 0 17 مرند 11

 0 4 عجب شیر 12

 0 6 بستان آباد  13

 0 8 اهر 1۴

 10 26 میانه  15

 2 3 ورزقان  16

 24 19 آذرشهر 17

 10 15 بناب 18

 5 6 هادی شهر 19

تبریز  3مرکز  20  177 45 

 209 469 جمع کل  21
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9139   سال  در آزاد های  آموزشگاه عملکرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص  عنوان فعالیت  ردیف 

 8601884 عملکرد نفر ساعت  1

 29502 تعداد کارآموز ثبت نام شده  2

 6494 تعداد دوره های آموزشی تائید شده 3

 469 تعداد آموزشگاه فعال  ۴

 914 تعداد مربی فعال  5

6 
سایر موارد ( که منجر   – تمدید   –تعداد پروانه صادر شده ) اولین 

 به بازدید مکان تجهیزات و پیگیری پرونده از اماکن می باشد 
189 

 430 تعداد ابالغ های صادر شده مربیگری آموزشگاه های آزاد 7

 11 تعداد جلسات هیات نظارت استان 8

 110 تعداد پرونده های مطرح شده در هیات 9

 209 تعداد بازرسی های تیمی انجام شده  10

 20 تعداد شکایات رسیدگی شده  11

 15 تعداد برخورد با مراکز غیر مجاز  12
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 اهم فعالیتهای  معاونت اداری و پشتیبانی 
  
 

، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های  اداره کلاداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی  •

 مربوط

های کاری مورد عمل در واحدهای  روشو نظارت بر چگونگی گردش کارها و و هدایت  کلادارهرسیدگی به اهداف اجرایی  •

 اداره کل های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی تمختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالی

و سایر   کمیته اعتبارات اداره کلنظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب  •

 اداره کلکمیته اعتبارات زارش جهت طرح در ئه گو ارا اداره کلقوانین و مقررات مالی مورد عمل 

پیش رو جهت    هاتهدید و ها فرصتنقاط قوت و تنگناها و مشکالت و   از طریق شناسایی  ادراه کلتعیین وضعیت موجود  •

 تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب

 تحت نظر در خصوص وظایف مربوطه به واحدهایمدیر کل های توجیهی الزم به  گزارش  ئهارا •

مدیریتی مالی در جهت   های گزارش  مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه فرآیند شناسایی درآمدها و کنترلاستقرار  •

 ادراه کل )استفاده از نرم افزار جامع مالی( های مختلف ایجاد انضباط مالی در بخش

اختیارات واحدهای تحت سرپرستی ها و کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت های مربوط به تقسیمسازماندهی فعالیت •

 های الزم در موارد ضروری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنمایی

ها و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و نظارت بر  های مالی و تقویم فعالیتنظارت بر انجام برآورد و تنظیم بودجه و برنامه •

 ، رفاهی، تدارکاتی،خدماتی، پرسنلی و غیرههای عملکرد امور اداری و مالیارائه گزارش 

نظارت بر امور عمومی و تدارکاتی و خدمات عمومی و کلی از قبیل خرید تجهیزات مورد نیاز، خدمات تاسیساتی و   •

 تلفنی، پذیرایی و خدمات نظافتی، حمل و نقل و مشابه آن هایها، ارتباطداری ساختمانتعمیراتی و نگه

  های حسابرسی دیوان محاسبات استانهای نظارتی از جمله هیاتبی محترم استان و دستگاههماهنگی الزم با ذیحسا •
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 عملکرد اداره امور مالی  

گویی و    گیری، فشار برای پاسخهای فزاینده محیطی، وجود متغیرهای بی شمار مؤثر در فرآیند تصمیم امروزه به دلیل پیچیدگی

های نوین  فزایش اثربخشی، موضوع تغییر سیستم حسابداری و استفاده از روشاهای جاری و  هزینه شفافیت عملکرد، نیاز به کاهش  

 سازمان  ، به سبب رسالتسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورها را تشکیل داده است. در یابی و بودجه ریزی، کانون توجه دولتبها

، دسترسی به اطالعات مالی شفاف، از اهمیت مهارت آموزیهای  و نیازهای مالی برای ارتقاء شاخص  های مهارتآموزشدر بخش  

در دستور   139۴از سال    خاصی برخوردار است. با درک درست این مهم، تغییر سیستم حسابداری و مالی تحت عنوان نظام نوین مالی

از پیاده سازی حسابداری ذا هدف ل .  قرار گرفت   ای اداره کل آموزش فنی و حرفهازجمله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کار 

 مبتنی بر مبنای تعهدی ایجاد شفافیت و مبنایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی می باشد. 

اهم فعالیت های اداره امورمالی    

 تهیه و تنظیم وارسال صورت حساب ماهانه از طریق سامانه سناما  •

 تهیه و تنظیم و ارسال بدهی ها از طریق سامانه سماد   •

 کار و تخصیص شناسه واریز های در مزایده و سپرده حسن انجامداری و ثبت سپردهنگه •

 تهیه و تنظیم ابالغ اعتبارات جاری و عمرانی و ... •

   تهیه، تنظیم و ثبت درآمدهای استان شامل : درآمد حاصل ازقراردادهای آموزشی •

، درآمدهای متفرقه ، فروش ماشین آالت و تجهیزات و   75و اراضی ، تبصره  اجاره ساختمان ها   (،17)ماده 

 تخصیص شناسه واریز و پیگیری وصول درآمدها 

نگهداری حساب درآمدهای وصولی بر اساس مستندات ارسالی مراکز و جمع بندی و گزارش به موقع آن به   •

 سازمان 

 بانکی برای کلیه حساب ها )جاری، عمرانی، سپرده و درآمد و...(  تهیه و تنظیم صورت مغایرت •

ثبت، طبقه بندی اسناد هزینه، تهیه و تنظیم صورتحساب های مالی در پایان هر ماه و سال مالی جهت ارائه   •

 به دستگاه های نظارتی، تهیه صورت مغایرت بانکی ثبت تضمینات و استرداد آن 

ی و پیمانی، قراردادی، حق التدریس مربیان غیر رسمی، بازنشستگان و  پرداخت حقوق و مزایای پرسنل رسم •

 تنظیم و پرداخت کسورات صندوق های بیمه ای، بازنشستگی و خدمات درمانی

 جذب اعتبارات در قالب اوراق خزانه اسالمی  •

 مکانیزه سازی اموال استان  •

 ثبت اموال غیرمنقول و قبوض حامل های انرژی در سامانه سادا •

 امکان سنجی تبدیل بایگانی ذیحسابی از کاغذی به دیجیتالی و معدوم سازی اسناد بررسی  •
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 اهم فعالیت های واحد اموال
 برچسب گذاری کلیه اموال خریداری شده در طول سال  •

 تهیه و تنظیم لیست اموال اسقاط مراکز و انجام مکاتبات الزم با سازمان و دارایی جهت فروش •

 موجود در اتاق ها، کارگاه ها و مراکز تابعهبررسی و کنترل اموال   •

 برگزاری مراحل اخذ تائیدیه، مناقصه و فروش ضایعات مراکز و اداره کل  •

 فروش خودرو های فرسوده و جایگزینی خودرو های جدید به جای آنها  •

 پیگیری و دریافت چندین دستگاه موتورسیکلت زنده جهت تجهیز کارگاههای آموزش تعمیر موتورسیکلت  •
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 امکانات بخش دولتی 

 

 

 

 مساحت)به متر مربع (  نام مرکز  ردیف

 اعیان  عرصه 
 939 1927 مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 22

 622 2269 مرکزشماره بیست و چهار خسروشاه 23

 525 2387 مرکز خوداشتغالی صومعه علیا 24

 247 774 مرکز خوداشتغالی سعید آباد  25

    

 653 2221 مرکز خوداشتغالی گوگان  26

 ، 1253 مرکز شهرک صنعتی مرند 27

 320 2743 مرکز آموزش و اشتغال بسطاملو  28

 663 1083 مرکز آموزش هتلداری کلیبر  29

 312 1588 مرکز آموزش و اشتغال ذوالبین  30

 507 2103 مرکز خوداشتغالی هشترود  31

 247 798 مرکز خوداشتغالی هوراند  32

 249 794 مرکز خوداشتغالی تیمورلو  33

 322 1779 مرکز خوداشتغالی یکان کهریز  34

 250 2122 مرکز خوداشتغالی خاروانا  35

 250 1600 مرکز خوداشتغالی آروق  36

 552 2511 مرکز خوداشتغالی تیکمه داش  37

 1121 2998 مرکز خوداشتغالی میانه 38

 544 2297 مرکز خوداشتغالی شبستر  39

 428 1004 مرکز خوداشتغالی سراب  40

 539 1687 مرکز خوداشتغالی اهر  41

 238 803 مرکز خوداشتغالی اردها  42

 252 1199 مرکز خوداشتغالی ورجوی  43

 250 797 مرکز آموزش و اشتغال سیه رود  44

 ، 2612 مرکز شهید سلیمی 45
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 مساحت)به متر مربع (  نام مرکز  ردیف

 اعیان  عرصه 

تبریز  1مرکزشماره  1  76556 17207 

تبریز )تخصصی صنعت ساختمان( 2مرکز  شماره  2  15236 4323 

تبریز  3مرکزشماره  3  3623 7600 

تبریز )خوشه های صنعتی(  15مرکز شماره  4  1883 826 

سنجش تبریز  16مرکزشماره  5  4851 13281 

 2912 6561 مرکز شماره چهار سراب 6

 4161 25495 مرکز شماره پنج مراغه )برادران(  7

 1143 1039 مرکز بیست و سه مراغه)خواهران(  8

 4665 20470 مرکز شماره شش میانه  9

 1650 3454 مرکز شماره هفت کلیبر 10

 2928 34273 مرکز شماره هشت مرند 11

 3109 9866 مرکز شماره نه شبستر  12

 3330 14883 مرکز شماره ده اهر 13

 2285 10272 مرکز شماره یازده هشترود 14

 3130 76862 مرکزشماره دوازده بناب 15

 933 1884 مرکز شماره سیزده بستان آباد 16

 1035 1700 مرکز شماره چهارده هریس 17

 2415 8763 مرکزشماره هفده ورزقان  18

 2640 4626 مرکز شماره هجده جلفا 19

ملکان مرکزشماره نوزده  20  31609 2297 

 1982 602 مرکز شماره بیست اسکو 21
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 هااهم وظایف  و  فعالیت 

 

 بررسی نیاز های پرسنل واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی •

 بررسی و مطالعه مداوم مستمر در تشکیالت استان و تهیه پیشنهادهای الزم جهت رفع نارسایی های احتمالی  •

صدور احکام ، ماموریت ها و مرخصی و احکام کارگزینی کارکنان طبق ضوابط و مقررات  انجام امور مربوط به   •

 های صادره از سوی ستاد مرکزیجاری و دستور العمل 

 نظارت بر امور مربوط به حضور و غیاب کارکنان استان و بررسی گزارش حضور و غیاب پرسنل مراکز  •

 بازنشستگان درجهت ایجاد امنیت شغلی کارکنان انجام امور رفاهی، تعاونی و  •

 انجام امور کارپردازی و نظارت بر نحوه خرید کاالها و خدمات مربوط به استان  •

 انجام امور مربوط به نگهداری و ضبط پرونده های پرسنلی و سایر امور بایگانی •

 انجام امور مربوط به خدمات و نقلیه اداره کل  •

نظارت بر امور پرسنلی در حسن  ی خدماتی، امور تلفنخانه، باغبانی و تاسیسات،  نظارت بر کار کارکنان واحدها  •

ارتقاء و    ، اجرای عملیات پرسنلی از جمله: حضور و غیاب، مرخصی، ساعات کار، مزایا، رفاه، ارزشیابی و ترفیع

 . دضوابط موجو، بازنشستگی، ماموریت و ... برابر قوانین و ل کارکنانصدور احکام مربوط به انتقا 
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 آمار کارکنان آموزش فنی وحرفه ای استان به تفکیک مدرک تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر   نام اداره / مرکز ردیف 

 دیپلم 

فوق   دیپلم 

 دیپلم 

فوق   لیسانس 

 لیسانس 

جمع   دکتری 

 کل 
 20 1 6 8 0 4 1 حوزه مدیریت  1

 9 0 3 3 3 0 0 اداره سنجش  2

 10 0 7 2 1 0 0 اداره آموزش  3

 13 0 4 8 0 1 0 اداره موسسات 4

 11 1 4 5 1 0 0 اداره امور مالی 5

 17 0 2 4 3 3 5 اداره امور عمومی 6

 55 0 10 24 7 8 6 مرکز یک تبریز 7

 33 0 8 15 7 2 1 مرکز دو تبریز  8

 29 0 9 13 3 1 3 مرکز سه تبریز 9

 20 0 1 12 3 3 1 مرکز پانزده تبریز  10

 18 0 1 9 2 5 1 مرکز سراب  11

مراغه 5مرکز 12  3 5 1 12 2 0 23 

مراغه  23مرکز  13  2 1 0 2 3 0 8 

 27 0 3 20 3 1 0 مرکز میانه 14

 11 0 2 7 1 1 0 مرکز کلیبر  15

 22 0 4 13 2 2 1 مرکز مرند 16

 15 0 3 10 2 0 0 مرکز شبستر  17

 18 0 6 6 4 0 2 مرکز اهر 18

 13 0 1 6 3 3 0 مرکز هشترود 19

 16 0 4 9 0 3 0 مرکز بناب 20

 13 0 0 6 2 3 2 مرکز بستان آباد 21

 13 0 1 8 1 1 2 مرکز هریس  22

 7 0 2 3 1 1 0 مرکز ورزقان  23

 5 0 3 2 0 0 0 مرکز جلفا 24

 10 0 3 4 0 2 1 مرکز ملکان  25

 13 0 2 6 3 1 1 مرکز اسکو  26

 14 0 6 3 1 2 2 مرکز آذرشهر 27

شیر مرکز عجب  28  1 0 0 5 1 0 7 

 7 1 1 3 1 0 1 مرکز خسروشاه 29

 3 0 1 1 0 0 1 مرکز  هوراند   

 480 3 103 229 55 53 37 جمع 
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 آمارکارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به تفکیک نوع استخدام 

 

 حق التدریس کارگری  قراردادی پیمانی رسمی  واحد سازمانی ردیف

 0 2 7 1 10 حوزه مدیریت  1

 0 0 4 1 4 اداره سنجش  2

 0 0 2 2 6 اداره آموزش  3

 0 0 6 0 7 اداره موسسات  4

 0 0 4 0 7 اداره امور مالی  5

 0 5 6 1 5 اداره امور عمومی  6

 1 7 18 12 17 مرکز یك تبریز  7

 4 2 4 11 12 مرکز دو تبریز  8

تبریز مرکز سه  9  9 7 8 3 2 

 1 1 4 5 7 مرکز سراب  10

مراغه  5مرکز 11  12 5 2 3 1 

 5 1 2 5 14 مرکز میانه  12

 0 1 1 6 3 مرکز کلیبر  13

 1 1 5 6 9 مرکز مرند  14

 4 0 2 5 4 مرکز شبستر  15

 0 2 0 9 7 مرکز اهر  16

 0 1 1 7 4 مرکز هشترود  17

 0 1 2 5 8 مرکز بناب  18

بستان آباد مرکز   19  2 6 4 1 0 

 1 1 4 6 1 مرکز هریس  20

 1 1 5 6 7 مرکز پانزده تبریز  21

 0 1 0 5 1 مرکز ورزقان  22

 0 0 0 3 2 مرکز جلفا  23

 1 0 2 4 3 مرکز ملکان  24

 1 0 6 4 2 مرکز اسکو  25

 1 0 5 5 3 مرکز آذرشهر  26

 0 0 2 3 2 مرکز عجبشیر  27

مراغه  23مرکز  28  1 4 2 1 0 

 1 0 2 3 1 مرکز خسروشاه  29

 1 0 1 1 0 مرکز هوراند   30

 26 35 111 138 170 جمع
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 نمودار آمار کارکنان به تفکیک نوع استخدام 
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 تعداد کل کارکنان آموزش فنی وحرفه ای استان به تفکیک نوع استخدام و جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام اداره /  ردیف 

 مرکز 

قرارداد   پیمانی رسمی

مشخص / 

 معین 

قرارداد  

 کارگری 

حق 

 التدریس 

 جمع 

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 59 21 0 0 7 0 17 12 3 2 32 7 اداره کل 1

تبریز   1مرکز  2  0 17 1 11 5 13 0 7 0 1 6 49 

تبریز  2مرکز  3  0 12 1 10 1 3 0 2 2 2 4 29 

تبریز  3مرکز  4  7 2 2 5 5 3 0 3 1 1 15 14 

تبریز 15مرکز  5  1 6 5 1 2 3 0 1 0 1 8 12 

 18 0 1 0 1 0 4 0 5 0 7 0 مرکز سراب 6

مراغه 5مرکز 7  0 12 0 5 0 2 0 3 1 0 1 22 

مراغه 23مرکز  8  0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 2 6 

 18 9 1 4 1 0 2 0 3 2 11 3 مرکز میانه  9

 8 3 0 0 1 0 1 0 3 3 3 0 مرکز کلیبر  10

 19 3 0 1 1 0 5 0 5 1 8 1 مرکز مرند  11

 9 6 1 3 0 0 1 1 3 2 4 0 مرکز شبستر  12

 14 4 0 0 2 0 0 0 5 4 7 0 مرکز اهر  13

 12 1 0 0 1 0 1 0 6 1 4 0 مرکز هشترود  14

 15 1 0 0 1 0 2 0 5 0 7 1 مرکز بناب  15

 12 1 0 0 1 0 4 0 5 1 2 0 مرکز بستان آباد  16

 9 4 0 1 1 0 3 1 4 2 1 0 مرکز هریس  17

 6 1 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 مرکز ورزقان 18

 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 مرکز جلفا 19

 10 0 1 0 0 0 2 0 4 0 3 0 مرکز ملکان  20

 9 4 0 1 0 0 4 2 3 1 2 0 مرکز اسکو  21

 12 2 0 1 0 0 5 0 4 1 3 0 مرکز آذرشهر  22

 7 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 مرکز عجبشیر  23

 7 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 مرکز خسروشاه  24

 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 مرکز هوراند   25

15 20 مجموع
0 

33 105 29 82 0 35 15 11 96 384 
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مربیان و کارکنان آمار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به تفکیک    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارکنان   واحد سازمانی ردیف

 رسمی/پیمانی 

مربیان 

 رسمی/پیمانی 

کارکنان  

 قراردادی

 مربیان 

 حق التدریس

 0 9 0 11 حوزه مدیریت  1

 0 4 0 5 اداره سنجش  2

 0 2 0 8 اداره آموزش  3

 0 6 0 7 اداره موسسات 4

 0 4 0 7 اداره امور مالی 5

 0 11 0 6 اداره امور عمومی 6

 1 25 23 6 مرکز یک تبریز 7

 4 6 15 8 مرکز دو تبریز  8

 2 11 11 5 مرکز سه تبریز 9

 1 5 6 6 مرکز سراب  10

مراغه 5مرکز 11  7 10 5 1 

 5 3 14 5 مرکز میانه 12

 0 2 6 3 مرکز کلیبر  13

 1 6 9 6 مرکز مرند 14

 4 2 6 3 مرکز شبستر  15

 0 2 12 4 مرکز اهر 16

 0 2 5 6 مرکز هشترود 17

 0 3 9 4 مرکز بناب 18

 0 5 3 5 مرکز بستان آباد 19

 1 5 3 4 مرکز هریس  20

 1 6 7 6 مرکز پانزده تبریز  21

 0 1 5 1 مرکز ورزقان  22

 0 0 2 3 مرکز جلفا 23

 1 2 3 4 مرکز ملکان  24

 1 6 3 3 مرکز اسکو  25

 1 5 6 2 مرکز آذرشهر 26

عجبشیر مرکز  27  2 3 2 0 

مراغه  23مرکز  28  2 3 3 0 

 1 2 3 1 مرکز خسروشاه 29
 

 1 1 1 0 مرکز هوراند  

 26 146 168 140 مجموع
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 نمودار آمار کارکنان برحسب جنسیت 

 

 

 

 

 نمودارآمارکارکنان به تفکیک مربیان و کارکنان 
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 فهرست آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد فعال در استان   

 تبریز 

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

 36676591 خدمات تغذیه ای  دارچین  35557645 مراقبت زیبایی  آروین

 33362367 مراقبت زیبایی  دریا  35253910 مراقبت زیبایی  ابروان 

پوشاک صنایع  آدلی  33285631 صنایع دستی )دوختهای سنتی(،صنایع پوشاک  دنیای مد  34475766 

 32306382 مراقبت زیبایی  دی 34761393 صنایع پوشاک  آذر آرشین 

بهداشت و ایمنی،خدمات   راسن

آموزشی،صنایع پوشاک، هنرهای 

 تجسمی 

 صنایع چرم، پوست، خز،صنایع دستی  دیبازر 35544511

 )چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(، هنرهای تجسمی 

33205139 

 33294317 مراقبت زیبایی  رخ آرا  32809874 مراقبت زیبایی  آرند 

9146136074 مراقبت زیبایی  اسبقی 

0 
 91473732910 مراقبت زیبایی  رخ نما 

9355439879 صنایع پوشاک  استیال
0 

 34436835 مراقبت زیبایی  رخساره 

 34756180 مراقبت زیبایی  رزا 32356189 مراقبت زیبایی  اسماء 

 35420878 مراقبت زیبایی  رزطالیی  32884071 مراقبت زیبایی  اسماعیلی 

 36662531 خدمات تغذیه ای،صنایع غذایی  رعنا  32901753 مراقبت زیبایی  الهه زیبایی

ای،صنایع غذایی خدمات تغذیه  ریحان  33864818 مراقبت زیبایی،هنرهای تجسمی  آماج  33846753 

 32370920 مراقبت زیبایی  زیبارویان  32822792 مراقبت زیبایی  آذر وقار

 34391693 مراقبت زیبایی  زیبایی خاص  32840182 صنایع دستی ، صنایع پوشاک، فرش آذرمد 

صنایع دستی )دوختهای  آذرهنر 

 سنتی(،صنایع پوشاک 

دستی خدمات آموزشی، صنایع  سارا  47992893  

)دوختهای سنتی( ، صنایع پوشاک    

35254611 

 33370690 صنایع پوشاک  ساینا  33361006 صنایع پوشاک  آراسته

 32803340 مراقبت زیبایی  سپیدان  36375682 مراقبت زیبایی  آرسا

 33858289 خدمات تغذیه ای  سالمت نگر 32368231 صنایع پوشاک  آریستن

 32313436 مراقبت زیبایی  سلوا 32861342 مراقبت زیبایی  اطهر

صنایع دستی )دوختهای  الهام 

 سنتی(،صنایع پوشاک 

 91440411320 صنایع پوشاک  سنجاقك  34433364

 خدمات تغذیه ای،صنایع غذایی ،  شایلین  32885235 مراقبت زیبایی  بهاران 

 صنایع پوشاک 

33343144 

زیبایی مراقبت  شمیم  33365839 صنایع پوشاک  پرستو  35546268 

 35233308 خدمات تغذیه ای، صنایع پوشاک  شهرآرا  36584031 مراقبت زیبایی  پری سیما

خدمات تغذیه ای،صنایع   شهیر

غذایی،هنرهای تجسمی،هنرهای 

 نمایشی 

 صنایع پوشاک صنایع دستی  شیك پوشان  35258328

)‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شیشه‘چرم( )چو             

34768792 

 38071313 خدمات تغذیه ای  شیالن  36574944 مراقبت زیبایی  ثمین

 34447160 مراقبت زیبایی  شینا  35543824 صنایع پوشاک  جشنواره 

 32367795 مراقبت زیبایی  صدرا 32841204 مراقبت زیبایی  چهره پرداز 

 33356549 صنایع پوشاک  طرالن  34422121 مراقبت زیبایی  چهلگیس

 091۴106250۴ خدمات تغذیه ای  طعم برتر  35425989 مراقبت زیبایی  دنا

 35456333 مراقبت زیبایی  طال 36569205 صنایع پوشاک  دیبا سرا 

 32842705 صنایع پوشاک  طالدوز  32348108 مراقبت زیبایی  آذین رخ 

زیبایی مراقبت  طناز  35401052 صنایع پوشاک  رساء   32366649 

 09144084560 صنایع پوشاک، مراقبت زیبایی  طوبی  34779820 مراقبت زیبایی  رویا

 34428397 صنایع پوشاک  عبادی  33852183 مراقبت زیبایی  ریما
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 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

 35430001 مراقبت زیبایی عروسان 33274792 مراقبت زیبایی سایه روشن 

 33365544 خدمات تغذیه ای  عجمی 35282540 مراقبت زیبایی ژاله

 33869283 مراقبت زیبایی هیوا  32841204 مراقبت زیبایی سادنا 

 34460964 مراقبت زیبایی عسل  36664283 خدمات تغذیه ای  تداعی 

 32826106 مراقبت زیبایی عالئی  35562499 مراقبت زیبایی صدف 

 34478894 مراقبت زیبایی فام 34433173 صنایع پوشاک  طرح نو 

 32671147 مراقبت زیبایی فرشته  09144113502 خدمات تغذیه ای،صنایع غذایی  طالئیه 

خدمات تغذیه ای، صنایع چرم ، پوست ،   عقیق

خز، صنایع دستی)بافت(، صنایع دستی  

)چوب،فلز،سفال، )دوختهای سنتی(،صنایع    

چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،صنایع پوشاک،  

 فرش، هنرهای تجسمی، هنرهای تزئینی 

 3847843 صنایع پوشاک  فریور 33341591

 32665865 مراقبت زیبایی کتیرا  09359850915 مراقبت زیبایی قصر ملکه 

صنایع دستی )دوختهای سنتی(،صنایع   قیچی طالئی

 پوشاک 

 34405868 مراقبت زیبایی یگانه آفرین 34476119

 34410840 مراقبت زیبایی کالسیك  33819748 صنایع پوشاک  کلید هنر 

 34441166 مراقبت زیبایی کالنتری 34416608 مراقبت زیبایی گل چهره 

 32609773 مراقبت زیبایی کلبه ناز  35531185 صنایع دستی )دوختهای سنتی(  گل مریم 

)بافت(،صنایع نساجی، صنایع دستی   گلباف   

 صنایع پوشاک 

 33365303 خدمات تغذیه ای، صنایع غذایی  کیك شکالتی  35259686

 32883953 مراقبت زیبایی گریمور 32331754 مراقبت زیبایی گلدیس 

 36668615 مراقبت زیبایی گل پری 36584199 صنایع پوشاک  گلسا 

 35426066 مراقبت زیبایی گل نسا  09142207361 خدمات تغذیه ای،صنایع غذایی  گلها 

 32882965 مراقبت زیبایی گل یخ  32666700 مراقبت زیبایی گیس 

 33368561 صنایع دستی )دوختهای سنتی(  گلچین 32841496 صنایع پوشاک،مراقبت زیبایی  ماندگار 

 33813276 صنایع پوشاک  گلسرخ  33306022 مراقبت زیبایی ماهک 

 36686627 مراقبت زیبایی ماه بانو  33803430 صنایع پوشاک  مروارید 

 32353961 مراقبت زیبایی ماه چهره 09148890387 مراقبت زیبایی مهدیس 

 32338719 مراقبت زیبایی ماه وش 33345487 مراقبت زیبایی میالنی 

 34768048 صنایع چرم، پوست، خز، صنایع پوشاک  ماهوت 35252792 صنایع پوشاک  ناهید 

 35235421 مراقبت زیبایی متین 32341138 صنایع پوشاک  نوید 

 34411785 صنایع پوشاک  محمدیان 32358674 مراقبت زیبایی نیایش 

 34315360 مراقبت زیبایی معروف یگانه  35239074 مراقبت زیبایی نیلوفران 

 32363448 مراقبت زیبایی مه بانو  36575716 مراقبت زیبایی هستی 

 32663083 صنایع پوشاک، مراقبت زیبایی  مه سماء  35406913 صنایع پوشاک  یاسمن 

 32611861 مراقبت زیبایی مهر یلدا 3341524 مراقبت زیبایی انیس 

 33556828 صنایع پوشاک  مهرانه 09143093909 صنایع دستی )بافت(  آویسا 

امور مالی و بازرگانی،خدمات   راه دانش 

 آموزشی،فناوری اطالعات 

 32883293 مراقبت زیبایی مهوش 35562994

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(،  میخك 32901337 مراقبت زیبایی ایران سیما 

 صنایع پوشاک 

32814276 

 36657739 خدمات تغذیه ای،صنایع غذایی  نارنجستان 34787248 مراقبت زیبایی ایلقار 

 09143182702 مراقبت زیبایی ناز شقایق  91411461030 مراقبت زیبایی بانوان پویا 

 36558934 مراقبت زیبایی نازآفرین  34215393 مراقبت زیبایی بانوی شرق 

 32604261 صنایع پوشاک  نامور 33360312 خدمات تغذیه،صنایع تغذیه ای ، صنایع پوشاک بی بی ناز 

اطالعاتفناوری  رایانمهر 32673109 برق حرفه سازان   35563388 

 32829834 خدمات آموزشی،فناوری اطالعات،هنرهای تجسمی  رادین 35550703 بهداشت و ایمنی  درمانگر 

 33356712 امور مالی و بازرگانی،فناوری اطالعات  زردآلو  35570097 برق،خدمات آموزشی  دوراندیشان 
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 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

 35537251 صنایع پوشاک  هنر ناب  33323502 مراقبت زیبایی تکسین 

 34445756 خدمات تغذیه ای،صنایع غذایی  نخل 32370023 مراقبت زیبایی پارمیسا 

 33307198 مراقبت زیبایی نگار آرا  35562453 خدمات تغذیه ای  پالیز 

 33827378 مراقبت زیبایی نگاران نو 33361967 مراقبت زیبایی پایون 

 34469888 صنایع پوشاک  نگین 34409343 مراقبت زیبایی پدیده نو 

نمونه تبریز   32669141 مراقبت زیبایی پرگیسان 

 پگاه

 35574070 خدمات تغذیه ای 

امور مالی و بازرگانی،برق ساختمان   آتیه 

،معماری،بهداشت و ایمنی،خدمات  

 آموزشی،هنرهای تجسمی 

امور مالی و بازرگانی،بهداشت و   کانون 33334346

ایمنی،خدمات آموزشی ، ساختمان ،  

 فناوری اطالعات

35543225 

 32811853 صنایع پوشاک، هنرهای تجسمی  نودوخت  35552523 مراقبت زیبایی پرمون 

 35516971 مراقبت زیبایی نیك رویان 33376107 مراقبت زیبایی پرمیس 

زیباییمراقبت  پروا   34497539 مراقبت زیبایی نیکتا 93557530160 

 91430781830 مراقبت زیبایی نیمرخ  34421470 مراقبت زیبایی پریامهر 

 34411589 مراقبت زیبایی وارثی 33251923 مراقبت زیبایی پریچهر 

 35578144 خدمات تغذیه ای، صنایع غذایی  وانیل 35456275 مراقبت زیبایی پریدختر 

 32602905 مراقبت زیبایی وفا  34410164 صنایع پوشاک  پژوهش 

 35431307 مراقبت زیبایی وال 34276941 مراقبت زیبایی پوپک 

 33814928 مراقبت زیبایی ویدارز  35241358 صنایع پوشاک  پویامهر 

 36342743 مراقبت زیبایی هاشور  32810233 مراقبت زیبایی کرشمه

 34768542 صنایع پوشاک  هنر آرا  34762789 مراقبت زیبایی تحسین 

 33329345 صنایع پوشاک  هنر روز  34772656 مراقبت زیبایی تک ستاره 

خدمات آموزشی،صنایع دستی)بافت(،   هنرهای زیبا 

صنایع دستی )دوختهای سنتی(،صنایع  

 پوشاک 

صنایع دستی )دوختهای سنتی(، صنایع   هنرآموزان 35543634

 پوشاک 

33374492 

چین ته    33867302 صنایع پوشاک  هنردوخت  35563070 خدمات تغذیه ای، صنایع غذایی  

 35567287 صنایع پوشاک  هنرسرا 34447204 مراقبت زیبایی جواهر 

 33361006 صنایع پوشاک  هنرکده  36667517 مراقبت زیبایی چشم انداز

 هنرگستر 35415135 مراقبت زیبایی چهره آفرین 

 تبریز

 33859574 صنایع پوشاک 

 35571252 مراقبت زیبایی تاج خورشید 36556111 مراقبت زیبایی چهره نگاران 

 32884263 صنایع پوشاک، فناوری اطالعات  هنرکده مهر 32871758 مراقبت زیبایی خانه ریبایی 

 35276186 مراقبت زیبایی تلناز  34433018 خدمات تغذیه ای، صنایع غذایی  دادلی

 35545776 خدمات آموزشی،مراقبت زیبایی  صمیم  33369052 الکترونیك آپادانا 

 35537732 امور مالی و بازرگانی  شکوری  34794441 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی  احیاگران بوعلی 

 33251003 برق کارآفن 35533533 برق افق

 35242040 تاسیسات  کارجویان نوین 33370202 بهداشت و ایمنی  آکادمی ماساژ 

اموراداری،برق،خدمات آموزشی،فناوری  اعتماد 
 اطالعات،گردشگری 

کاربردی  -فنی 33378246
 تبریز

امور مالی و بازرگانی،برق،خدمات آموزشی،  
 فناوری اطالعات ، گردشگری، مماری 

33353386 

الکترونیك، صنایع پوشاک،فناوری و  عالی  34391060 برق آذران 

 اطالعات،مراقبت زیبایی

33348697 

خدمات آموزشی ، صنایع پوشاک،فناوری  اساتید الیق فناوری)الف( 

 اطالعات،معماری 

برق،فناوری اطالعهات ، کنترل و ابزار   صنعتگران 33312029

 دقیق،گردشگری

 
35574917 

 

 38291293 بهداشت و ایمنی  شبدا  33369099 امور مالی و بازرگانی،فناوری اطالعات  دکتر هدایتی 
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 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

امور مالی و بازرگانی،امور اداری،بهداشت و   آبی 

ایمنی،خدمات آموزشی،ساختمان،فناوری 

اطالعات،گردشگری،معماری،هنرهای 

 تجسمی، 

علم و دانش   35403909

 تبریز

الکترونیك،امور مالی و بازرگانی،فناوری  

اطالعات،برق،خدمات  

 آموزشی،ساختمان،گردشگری،معماری،

 مکانیك

33378030 

مراقبت زیبایی -بهداشت و ایمنی  ارشیا  امور مالی و بازرگانی،برق،خدمات   فارابی 35555023 

 آموزشی، 

 فناوری اطالعات

33368639 

 34445015 مراقبت زیبایی فریدونی  33347786 خدمات آموزشی  فردیس دانش 

امور مالی و بازرگانی،تاسیسات ، خدمات   کلیک نو 

آموزشی ، ساختمان صنایع شیمیایی ،  

 فناوری اطالعات ، معماری ، مکانیك 

ماشین  33377363

 افزارتبریز 

برق،جوشکاری و بازرسی  

جوش،ساختمان،فناوری 

 اطالعات،گردشگری، معماری، مکانیك 

35257436 

الکترونیك،امور مالی و بازرگانی،تاسیسات،   مجتمع فنی تبریز 

خدمات آموزشی،ساختمان،فناوری 

 اطالعات،مدیریت صنایع،معماری،مکانیك 

امور مالی و بازرگانی،امور اداری،بهداشت   حافظ 33350269

و ایمنی،خدمات آموزشی،فناوری  

 اطالعات،گردشگری،هنرهای تجسمی 

35237211 

( 1مجتمع فنی تبریز)شعبه امور مالی و بازرگانی،خدمات   

آموزشی،فناوری اطالعات،کنترل و ابزار  

 دقیق

امور مالی و بازرگانی،خدمات آموزشی ،   کانون دانش 34766100

 فناوری اطالعات

34770751 

بهداشت و ایمنی، خدمات   آفاق 35538488 ساختمان،گردشگری، معماری  فرهنگ 

 آموزشی،هنرهای تجسمی 

32828662 

 35572307 الکترونیك تکنیك گستر  34791119 برق ارک دانش 

 33252000 برق،ساختمان،فناوری اطالعات،معماری  گزینه اول 34441168 فناوری اطالعات بی تا 

 33379533 الکترونیك،فناوری اطالعات  بامداد  32661093 فناوری اطالعات طلوع دانش 

( 2تبریز)شعبهمجتمع فنی   برنامه ریزان   33290544 فناوری اطالعات 

 صنایع تبریز 

 35569626 مدیریت صنایع 

برگزیدگان  33318648 برق،کنترل و ابزار دقیق  گام نوین 

 تبریز

 35550075 امور مالی و بازرگانی،فناوری اطالعات 

امور مالی و بازرگانی،خدمات   گوهران دانش 

 آموزشی،گردشگری 

ایمن سازه   33375521

 تبریز

 34770684 بهداشت و ایمنی 

علوم وفنون مهندسی 

 پزشکی ایران 

مجتمع فنی و   35536053 الکترونیك

مهندسی  

نوآوران البرز  

 رایانه

 35555233 فناوری اطالعات

امور مالی و بازرگانی،خدمات   منتخبان 

 آموزشی،فناوری اطالعات،گردشگری 

مدیریت   34404955

 صنعتی 

 33308155 خدمات آموزشی،فناوری اطالعات 

 32841318 برق مکتب 34766779 فناوری اطالعات،معماری،مکانیك  امیرکبیر 

 09147379295 مراقبت زیبایی منافی 35259535 تاسیسات  ایده گستر 

 35245159 مراقبت زیبایی ونك  33378246 برق،منترل و ابزار دقیق  پالس 

 36576675 مراقبت زیبایی هنر مو 36572172 برق،فناوری اطالعات  پورارشد 

امور مالی و بازرگانی،بهداشت و   نسل فردا 

 ایمنی،فناوری اطالعات،هنرهای تجسمی 

امور مالی و بازرگانی،خدمات   پارسا  34421910

 آموزشی،فناوری اطالعات،معماری 

35530076 

آموزشی،فناوری  بهداشت و ایمنی،خدمات  همت 

 اطالعات،هنرهای تجسمی 

اموراداری،تاسیسات،خدمات   سرآمد 32842666

آموزشی،صنایع خودرو،فناوری  

 اطالعات،گردشگری 

35552131 

 32339245 صنایع پوشاک  نرجس  34788586 فناوری اطالعات بزرگمهر 

 35547070 فناوری اطالعات رایانمهر نوین 33363910 فناوری اطالعات دانش و فن 
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 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

الکترونیك،امور زراعی،امور مالی و   سپیدار 

بازرگانی،بهداشت و ایمنی،خدمات  

 آموزشی،فناوری اطالعات، 

 هنرهای تجسمی 

امور مالی و بازرگانی،خدمات آموزشی ،   دانشیار  33356390

اطالعات، معماریساختمان، فناوری   

35556792 

امور باغی،امور داو ماکیان،امور  نصیر آذر  35515590 مکانیك مکانیك  بهامین 

 زراعی،صنایع خودرو

34444361 

 34403100 فرش نظامی دوست  35550708 امور مالی و بازرگانی  پویاتدبیرتبریز 

( 1ونك)شعبه  35405276 خدمات آموزشی  زرعی   33348416 مراقبت زیبایی 

 32671226 برق،صنایع خودرو،فناوری اطالعات  پویندگان صنعت و دانش  34751944 طال و جواهرسازی  پدیده گوهر آذربایجان 

 33348416 مراقبت زیبایی شیدا  35258744 تاسیسات  پکیج کارجو 

 34254660 خدمات آموزشی،فناوری اطالعات  همیار 33853670 فناوری اطالعات پگاه نو 

امور مالی و بازرگانی،خدمات   پیشتازان 33358139 برق تکنیک برق 

 آموزشی،فناوری اطالعات 

34766040 

بهداشت و ایمنی،خدمات آموزشی،فناوری   تالش 

 اطالعات،هنرهای تجسمی 

 34771549 فناوری اطالعات راه نو  35246658

 سراب 

آموزشگاه نام  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه   شماره تلفن  رشته  

 43233361 مراقبت زیبایی ترگل 43238683 مراقبت زیبایی آغ گول 

 43233595 هنرهای تجسمی  نیم رخ  43227517 مراقبت زیبایی حنا 

 43238895 مراقبت زیبایی دختر طال  43237718 مراقبت زیبایی آزاد آی پارا 

 43235532 فناوری اطالعات دنیای برتر  43223652 مراقبت زیبایی آفرینا 

 43235473 صنایع پوشاک  سالله  3227869۴ مراقبت زیبایی بانوی ایرانی

 43236461 مراقبت زیبایی ملکه ناز  43231044 فناوری اطالعات رایان گستر 

 43233891 صنایع پوشاک  مهدوی 09148887858 مراقبت زیبایی آیما 

بازرگانی،بهداشت و  امور مالی و  ایران سیستم 

ایمنی،خدمات آموزشی،فناوری  

 اطالعات،گردشگری،هنرهای تجسمی 

 43230577 هنرهای تجسمی  نیل رنگ  43229252

    43223086 مراقبت زیبایی بهترین 
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 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

امور مالی و بازرگانی،خدمات آموزشی   اوحدی 

،ساختمان،،فرش،فناوری اطالعات،  

 معماری،هنرهای تجسمی 

صنایع دستی)بافت(،صنایع پوشاک،   منظومه هنر 37250622

 صنایع دستی)چوب،فلز،سفال، 

 چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،فرش 

37221620 

 میانه

آموزشگاه نام   شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  

 52231298 معماری سکنا 52237364 صنایع پوشاک  ماهتاب 

صنایع دستی )دوختهای سنتی(،صنایع   صیامی 52236952 خدمات تغذیه ای، مراقبت زیبایی  آرزو 

 پوشاک 

52233767 

نواندیشان 

 جوان 

بازرگانی،خدمات  امور مالی و 

آموزشی،ساختمان ، فناوری  

 اطالعات،معماری 

امور مالی و بازرگانی،خدمات   عصر دانش 52221809

آموزشی،ساختمان،فناوری  

 اطالعات،معماری 

52240940 

امور مالی و  تندیس 

 بازرگانی،برق،ساختمان،فناوری اطالعات 

بازرگانی،خدمات آموزشی، امور مالی و  کنکاش میانه 52245361  

 فناوری اطالعات

52220188 

 09148292535 مراقبت زیبایی سی گل  52245361 مراقبت زیبایی ابتکار نو 

صنایع دستی)بافت(، صنایع دستی   دورسان 

)دوختهای سنتی(،صنایع )چوب،فلز،سفال  

،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،طال و جواهر 

 سازی ، فرش 

چرم، پوست، خز،صنایع دستی  صنایع  گل نرگس 52239199

)دوختهای سنتی(،صنایع پوشاک، صنایع  

 )چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(، 

52222801 

صنایع دستی )بافت(، صنایع   محمدی 52233588 هنرهای تجسمی،هنرهای نمایشی  خط و خاک 

)چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(، 

رشف  

52238020 

 52222078 مراقبت زیبایی جاللی  52233790 مراقبت زیبایی تک 

 52222085 برق،فناوری اطالعات  نیك مهر  52230422 مراقبت زیبایی دیدار

صنایع چرم، پوست، خز،صنایع   دلنوازان 

دستی)بافت(، صنایع  

)چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(، 

رش،هنرهای تجسمی ف  

 52334913 صنایع پوشاک  نگارخانه آذین  52242719

 52225578 صنایع پوشاک  هنرشرقی  52235814 برق، فناوری اطالعات ، معماری  رایانه بنیاد 

 52239971 مراقبت زیبایی یاران  52240270 صنایع پوشاک  رضائی 

    52229105 صنایع پوشاک  سرور

 کلیبر
نام 

 آموزشگاه 

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته 

سازان آتیه    44642235 صنایع دستی )بافت(،صنایع پوشاک  تباشیر 44445588 خدمات آموزشی،فناوری اطالعات  

 مراغه

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

 37255767 خدمات آموزشی،خدمات تغذیه ای  تك بانو  37229820 مراقبت زیبایی آتوسا 

آزاددانش 

 پرور 

 37230601 ساختمان ، فناوری اطالعات  رایان سروش  37236123 فناوری اطالعات

 37239239 مراقبت زیبایی روشنا 37244330 هنرهای تجسمی  خوارزمی نو 

داروییگیاهان  شفاطب حیان  37240091 مراقبت زیبایی شبنم  91۴320785۴0 

 37222۴۴۴ مراقبت زیبایی کادوس 37225752 صنایع پوشاک  انوری 

 37۴0210۴ صنایع پوشاک  مهد هنر 37248200 مراقبت زیبایی پادینا 

 3723516۴ مراقبت زیبایی نورامهر 37249496 بهداشت و ایمنی  پیک شفا 

 صنایع دستی  کهربا 37224156 صنایع پوشاک  بوردا 

 )چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم( 

372309۴۴ 

ترش و 

 شیرین 

 37219338 مراقبت زیبایی هورو ماه 37235986 خدمات تغذیه ای 

امور مالی و بازرگانی،بهداشت و   عالمه

ایمنی،خدمات آموزشی،فناوری  

 اطالعات،گردشگری،معماری 

 372282۴0 صنایع پوشاک  فرهودی 37226679
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 44664426 برق،فناوری اطالعات  خداآفرین  44463278 مراقبت زیبایی آفتاب هنر 

 مرند 
نام 

 آموزشگاه 

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته 

آریان 

 سیستم 

اطالعاتفناوری   42252568 فناوری اطالعات بهین سیستم  42342029 

 42270701 صنایع پوشاک  پارالق 42271717 فناوری اطالعات ادیب 

 42252387 مراقبت زیبایی پاکرو  42257458 مراقبت زیبایی اقلیما 

امور مالی و بازرگانی،فناوری  سایار 

 اطالعات،گردشگری 

)دوختهای سنتی( صنایع دستی   تیراژه 42231584  42253765 

نخبگان 

 جوان 

 42231445 مراقبت زیبایی ساچلی  42257577 صنایع خودرو 

 42272012 مراقبت زیبایی سارای 42255953 مراقبت زیبایی ماه پیشونی 

امور مالی و بازرگانی،ساختمان،فناوری  به رایان 

 اطالعات،گردشگری،معماری 

کانون رایانه  42223022

 اندیشه 

الکترونیك،امور اداری،برق،بهداشت و  

ایمنی،خدمات آموزشی،فناوری  

 اطالعات،گردشگری،  

 هنرهای تجسمی 

42232906 

 42264591 فناوری اطالعات میشو 42234649 مراقبت زیبایی مینا 

 42245811 مراقبت زیبایی مهر آفر 42232384 مراقبت زیبایی مهتا 

 

آموزشگاه نام  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه   شماره تلفن  رشته 

 برق،سرامیك،صنایع پوشاک،  معلم

 فناوری اطالعات،گردشگری

 42220826 خدمات تغذیه ای  شب بو  42256233

 شبستر 

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

 صنایع دستی) چوب‘فلز  نیالی 

 سفال‘چاپ‘سنگ‘شیشه‘چرم( 

بهداشت و ایمنی،خدمات   سرای دانش  42428406

آموزشی،ساختمان،فناوری اطالعات،  

 معماری،هنرهای تجسمی 

42421912 

 ۴2۴21۴12 مراقبت زیبایی گل فیروزه 42431020 مراقبت زیبایی بی نظیر 

 42420546 صنایع پوشاک  گلشن راز  42425736 مراقبت زیبایی پیوند 

 اهر 
آموزشگاه نام  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه   شماره تلفن  رشته  

 44229029 مراقبت زیبایی گلسام  442628693 فناوری اطالعات ایران اهر 

 44223025 مراقبت زیبایی گوزللر  09381655865 مراقبت زیبایی چیچک 

 44223025 مراقبت زیبایی ماهدیس 44222271 مراقبت زیبایی روشنک 

برق،خدمات آموزشی،ساختمان،فناوری  منشور  44221168 صنایع پوشاک  ستایش 

 اطالعات،معماری 

44237519 

قانع)شعبه 

هوراند( 1  

خدمات آموزشی،صنایع  

دستی)بافت(،صنایع  

خودرو،فرش،فناوری اطالعات،مراقبت 

 زیبایی

امورمالی و بازرگانی،برق،خدمات   مهارت 44262136

آموزشی،ساختمان،فناوری  

 اطالعات،معماری 

۴۴22۴505 

فناوری  –امور مالی و بازرگانی   قانع 

 اطالعات 

44229364    

 هشترود

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

 52621070 صنایع پوشاک  عفاف 52722786 صنایع پوشاک  ارغوان مهر 

 52621441 فناوری اطالعات ماوراء  52723464 فناوری اطالعات بنیاد دانش 

 52625458 صنایع پوشاک  مهر آفرین 52625156 مراقبت زیبایی پوپا 

    52627915 صنایع پوشاک  حسنا 

 بناب

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

 37738891 مراقبت زیبایی سرمه طال  37743268 مراقبت زیبایی ایلیا 
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سنتی(،صنایع  صنایع دستی)دوختهای  آنا 

 پوشاک 

 37736985 فناوری اطالعات سهرابی  37726409

 37733000 فناوری اطالعات تکاپو 37238987 مراقبت زیبایی پارمیس مهر 

ایران 

 مشکات 

امورمالی و بازرگانی،برق،بهداشت و  

ایمنی،خدمات آموزشی،فناوری  

 اطالعات،متالوژی،هنرهای تجسمی 

ایمنی،خدمات آموزشی،فناوری  بهداشت و  علویان 37736560

اطالعات،متالوژی،مراقبت زیبایی،هنرهای 

 تجسمی 

37743466 

بهداشت و ایمنی،خدمات   راوی 

آموزشی،صنایع دستی، صنایع  

 پوشاک،فناوری اطالعات 

بهداشت و ایمنی،خدمات آموزشی،فناوری   فن سام  37722562

 اطالعات،صنایع پوشاک 

37743155 

 37745672 خدمات تغذیه ای  نون و نمك  09149943290 مراقبت زیبایی شکوه

 09016074494 خدمات تغذیه ای  نهال 37745884 هنرهای تجسمی  رنگ و نگار 

امور مالی و بازرگانی،برق،خدمات   ستارخان 

 آموزشی ،  

 فناوری اطالعات

37742864    

 بستان آباد
 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

 43332906 مراقبت زیبایی رز سرخ  43331945 فناوری اطالعات به افزار 

 43336995 خدمات تغذیه ای  سلما  43332906 مراقبت زیبایی پاکدخت 

    43330434 مراقبت زیبایی تارا 

 هریس 

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

 43435508 برق، معماری  مجد  43465929 برق استاد شهریار 

 43433581 مراقبت زیبایی مفتخر  43446577 صنایع پوشاک،فناوری اطالعات  دوستان 

 ورزقان

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

 44554457 مراقبت زیبایی شکوفه  44554011 خدمات آموزشی،صنایع پوشاک  آرال 

 44553241 فناوری اطالعات مهرورزان  44552241 مراقبت زیبایی پرنسا 

 هادی شهر 

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

امور مالی و بازرگانی،برق،خدمات   مهتاب دانش 

 آموزشی،فناوری اطالعات،گردشگری 

بازرگانی،بهداشت و  امور مالی و  ستارگان 42040300

ایمنی،خدمات آموزشی،فناوری  

 اطالعات،هنرهای تجسمی 

42051505 

 42013371 فناوری اطالعات،گردشگری،معماری  ستارگان ارس  42050333 مراقبت زیبایی درین 

 42045911 خدمات تغذیه ای  درخشان 42023379 مراقبت زیبایی سان آی 

    42013109 فناوری اطالعات سانلی ارس 

 ملکان 

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

سهند 

 آذربایجان 

امور مالی و بازرگانی،برق،بهداشت و  

 ایمنی،خدمات آموزشی، 

ساختمان،صنایع پوشاک،صنایع  

 خودرو، فناوری اطالعات، 

 معماری،مکانیك، هنرهای تجسمی 

برق،بهداشت و ایمنی،خدمات   فن آموزان 37828083

آموزشی،صنایع پوشاک،فرش،فناوری 

 اطالعات، هنرهای تجسمی 

37820421 

 37821792 مراقبت زیبایی کلبه مهتاب 37827266 مراقبت زیبایی آریاناز 

 37823513 مراقبت زیبایی ماهرخ 37822104 صنایع پوشاک  شاهد 

 اسکو 

آموزشگاه نام  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه   شماره تلفن  رشته  

 33225979 مراقبت زیبایی شکیالن  33228208 مراقبت زیبایی آذربانو 

 33227605 امور مالی و بازرکانی،برق،فناوری اطالعات  ولیعصر اسکو  33221971 خدمات آموزشی  آرین 

( 1صمیم)شعبه 33227134 مراقبت زیبایی اعیان   09144192743 مراقبت زیبایی 

 33225357 مراقبت زیبایی گالره  33227724 صنایع پوشاک  آنام 

 33221019 مراقبت زیبایی منیر 33223707 صنایع پوشاک  برف 

امور مالی و بازرگانی، خدمات آموزشی   پویان علم

 ، فناوری اطالعات 

امور مالی و بازرگانی،خدمات   نورتبریز  33226211

 آموزشی،فناوری اطالعات 

33221461 

 33226575 مراقبت زیبایی مه طال  33227442 مراقبت زیبایی رزالین 

 33229702 مراقبت زیبایی نازرو  33227232 مراقبت زیبایی تک رخ
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 33226456 مراقبت زیبایی نازکیمیا 33226010 مراقبت زیبایی تینا 

 33226361 مراقبت زیبایی حوری و پری  33222147 مراقبت زیبایی چکاوک 

بهداشت و ایمنی،خدمات آموزشی،   شیخ الرییس 

 گیاهان دارویی 

 و داروهای گیاهی(

نو پردیسان   33223228

 بهار

خدمات تغذیه ای، صنایع چرم، پوست،  

خز،صنایع دستی)دوختهای سنتی(،صنایع  

 پوشاک، فرش 

33225379 

 33224270 مراقبت زیبایی چهرآذین  33228186 مراقبت زیبایی هزارنقش 

آموزشگاه نام   شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته 

خانه هنر 

 اسکو

 صنایع دستی 

 ) چوب،فلز،سفال، 

 چاپ،سنگ،شیشه،چرم( 

امور مالی و بازرگانی،برق،بهداشت و   نوین اسکو  33228060

ایمنی،خدمات آموزشی، خدمات تغذیه  

ای، صنایع چرم ، پوشت و خز، صنایع  

دستی دستی) بافت(، صنایع   

33227703 

 آذرشهر

 شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه 

سرای هنر  0914304904 برق ابتکار 

 کوثر

 34225906 صنایع پوشاک 

 34225116 فناوری اطالعات علم آسان  34230847 فناوری اطالعات ارزش

پوشاک صنایع  کسری 34224987 مراقبت زیبایی خاتون آرا   34223360 

 کسری 34233882 امورمالی و بازرگانی،فناوری اطالعات  کیوان رایانه 

( 1) شعبه     

 34238819 صنایع پوشاک 

 34224423 صنایع پوشاک  کوثر 34226339 مراقبت زیبایی مهرگان آذر 

 34225145 مراقبت زیبایی گیتی 34226533 امورمالی و بازرگانی،فناوری اطالعات  نگاهی نو 

 34233766 مراقبت زیبایی مژه 34225733 صنایع پوشاک  ائل مد 

 34227665 مراقبت زیبایی مهر آنا 34222351 مراقبت زیبایی بزک 

 34220008 مراقبت زیبایی نقره نگار  34223067 صنایع پوشاک  تواندخت 

    34227440 صنایع پوشاک  تیکیش 

 عجب شیر

تلفن شماره   رشته  نام آموزشگاه   شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه  

 37626119 خدمات تغذیه ای  شاخه نبات  37631729 مراقبت زیبایی ایران هنر 

 37628376 فناوری اطالعات عمران رایانه 37632022 مراقبت زیبایی خوش چهره

    09149891585 صنایع پوشاک  سپاس 

 خسروشاه

آموزشگاه نام  شماره تلفن  رشته  نام آموزشگاه   شماره تلفن  رشته  

 32453994 مراقبت زیبایی ماه سان 32444904 صنایع پوشاک  آریا مد 

 32444613 مراقبت زیبایی مه لقا 32447163 مراقبت زیبایی ایلقار 

 649032۴۴ مراقبت زیبایی مهشید نو  32442909 صنایع پوشاک  آیلین 

 32401120 مراقبت زیبایی نوشین  32445288 برق،فناوری اطالعات  کاوش 
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