
٠ 
 

 ویژه استان آذربایجان شرقی

www.eatvto.ir 

 آذربایجان شرقی

  1397 چهارمسه ماهه 

http://www.eatvto.ir


١ 
 

 

 

  فھرست
  

 ٢.......................................................................................................................................................................... مقدمھ

 ۵................................................................................................................................. آموز مھارت رشیپذ ضوابط و طیشرا

 ۶...................................................................................... آزاد یھا آموزشگاه و یآموزش مراکز در آموزش یکل طیشرا و ضوابط

 ۶................................................................................................................................................ آموز مھارت رشیپذ نحوه

 ٧.......................................................................................................................................... یآموزش دوره انتخاب یراھنما

 ١٠ .........................................................................................................................یفرد اطالعات سینو شیپ  -١ شماره فرم

 ١١ ................................................................................................................ یانتخاب دوره اطالعات سینو شیپ -٢ شماره فرم

 ١١ ................................................................................ آزاد ھاي آموزشگاه یا مرکز بھ یمتقاض یمعرف برگھ نمونھ - ٣ شماره فرم

 ١٢ ................................................................................................ گرید یھا استان از یبوم ریغ یمتقاض یمعرف - ۴ شماره فرم

 ١٣ .........................................................................................................................................: جداول بھ مربوط توضیحات

 ١۵ ....................................................................................................................... استان شعب و ثابت مراکز -١ شماره جدول

 ٢۶ ...................................................................................................... یاقتصاد یبنگاھھا و عیصنا در آموزش -٢ شماره جدول

 ۴٠ ................................................................................................................................ پادگانھا در آموزش -٣ شماره جدول

 ۴٣ .................................................................................................................. استان یدانشگاھھا در آموزش  -۴ شماره جدول

 ۴۴ .................................................................................................................................. زندانھا در اموزش-۵ شماره جدول

 ۴۴ ....................................................................................................... یشرق جانیآذربا یآموزش مراکز ستیل  - ٧شماره جدول

 ۴۴ .................................................. یشرق جانیآذربا استان اي حرفھ و فني آزاد ھاي آموزشگاه بھ مربوط اطالعات:   ٨ شماره جدول

 



٢ 
 

  مقدمھ
ی از سوي مقام راستاي سیاستهاي کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی ابالغو در  سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و       

هاي  اجتماعی به عنوان متولی اجراي آموزش تعاون، کار و رفاهسازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور وابسته به وزارت  ،معظم رهبري
هدف این سازمان ایجاد بستر الزم جهت . می نماید اجرا لکترونیکیبصورت ا فنی و حرفه اي ثبت نام استانی دوره هاي آموزشی را

هاي  دوره هاي آموزش فنی وحرفه اي در بخش .ي افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهارت افراد شاغل در حرَف مربوطه می باشدمهارت آموز
در  و سکونگاههاي غیر رسمی جوار دانشگاه ،اصناف ،صنایع  ،زندان، پادگانعشایري ،روستایی،  شهري، شعب ،ثابتمراکز  آموزشی

 هاي مختلف صنعت، هاي ملی و بین المللی به منظور تربیت نیروي کار ماهر مورد نیاز بخشردع زمانی مختلف در قالب استاندامقاط

به منظور ایجاد عدالت  حال .اجرا می شوند آزادهاي فنی و حرفه اي  آموزشگاه مراکز آموزشی و کشور توسط کشاورزيو  خدمات
اطالع رسانی و تسهیل در انجام امورثبت نام و  ها، ین نوع آموزشآموزشی و فراهم  نمودن فرصت برابر براي متقاضیان بهره مندي از ا

  .تدوین گردیده است 1397سال  چهارم سه ماههمعرفی دوره هاي آموزشی پیش بینی شده براي سال دفترچه  پذیرش مهارت آموز،
  :تعاریف - 1

الزم  هاي افراد و ایجاد مهارت و عملی است که با هدف ارتقاء دانش نظريهاي  مجموع آموزش :فنی و حرفه اي هاي آموزش -1-1
کار در  حرفه و کسب و براي احراز شغل، و مهارت آموزان را هاي نهفته در ایشان اجرا می گرددو به فعلیت رساندن استعداد

 .مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانایی آنان رابراي انجام کار و فعالیت در حرَف مختلف افزایش می دهد

محدوده آموزش  ،عملی، نظريهاي آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان  مجموعه اي از سر فصل :دارد آموزشیاستان -1-2
 .نماید را براي اجرا و ارزشیابی مشخص می

براي  (ISCO)باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندي مشاغل مجموعه اي از اعداد قراردادي می :کد استاندارد -1-3
ملی تغییراتی در این  استفادهدر کشورهاي مختلف براي  معموالً وو زیر مجموعه هر رشته تعیین شده است تفکیک رشته ها 

 .گرددمی کدها منظور 

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتواي استانداردهاي آموزشی، جهت انتخاب دقیق دوره آموزشی مورد نظر  :نکته 
از طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به نشانی  ی می توانند به بخش استانداردهاي آموزش

http://research.irantvto.ir مراجعه نمایند.  
 چهارکه به  بیانگر میزان مهارت و توانایی فرا گرفته شده توسط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشی می باشد :مهارت  سطوح -1-4

  :شوند تقسیم می جهدر
 :هاي زیر اطالق می گردد متقاضیان در بخشهاي  مطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، به آموزش :سهمهارت درجه  -1-4-1

  مهارت سطح سه صنعت ساختمان - الف
  هاي قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی مهارت -ب

 می هاي مقدماتی که به مهارت آموزان مبتدي ارائه وزشمطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، به آم :مهارت درجه دو -1-4-2
گفته می شود و گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره هاي آموزشی  دومهارت درجه   د،شو

  .درجه یک می باشد
آموزان دارنده هاي تکمیلی که به مهارت  به آموزش مطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، :مهارت درجه یک  -1-4-3

و گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان پیش نیاز  مهارت درجه یک گفته می شود شود، ارائه می دوگواهینامه مهارت درجه 
  .جهت شرکت در دوره هاي آموزشی کارگر ماهر می باشد

آموزان دارنده مهارت هاي تخصصی که به مهارت  به آموزش مطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، :مهارت کارگر ماهر -1-4-4
  .درجه یک ارائه می شود، مهارت کارگر ماهر گفته می شود
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  .به شخصی اطالق  می شود که داوطلب  شرکت در دوره هاي آموزش فنی و حرفه اي می باشد:  متقاضی   -1-5
می  شرکتارت به شخصی اطالق می شود که در یکی از دوره هاي آموزش فنی و حرفه اي به منظور فراگیري مه :مهارت آموز -1-6

  . نماید
  .استو کشاورزي  فنی و حرفه اي در سه خوشه آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات  دوره هاي آموزش :خوشه آموزشی -1-7
گیرند، گروه آموزشی گفته  به تعدادي از حرَف آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار می :گروه آموزشی  -1-8

 .می شود

آموزش هاي نظري و عملی که در قالب استاندارد آموزشی با استفاده از تجهیزات و امکانات الزم  وعهمجم به  :دوره آموزشی  -1-9
  .شود توسط مربی در یک زمان مشخص به مهارت آموز ارائه می

می  جهت اجراي یک فعالیت انتظار خاص که از یک شخص در سطح مورد نظرهاي  به مجموعه اي از وظایف و توانمندي  :شغل -1-10
  .شغل گفته می شودرود 

 .به مجموعه اي از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندي شده اند حرفه گفته می شود  :حرفه -1-11

هاي  واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزش :یمرکز آموزش -1-12
  :دسته تقسیم می شوند دومراکز به  این، رایگان بصورت دولتی اقدام می نماید

این که نمایند  هاي صبح و عصر براي مهارت آموزان فعالیت می اجراي دوره هاي آموزشی در نوبت با این مراکز :مراکز روزانه -12-1- 1
یک (اهران و دو منظوره این مراکز از نظر نوع جنسیت مهارت آموزان به سه دسته برادران، خو .باشند مراکز فاقد امکانات شبانه روزي می

   .تقسیم می شوند) نوبت براي برادران و در نوبت مخالف براي خواهران
  .دوره هاي آموزشی فنی و حرفه اي بصورت مختلط براي خواهران و برادران برگزار نمی شود :نکته 

، به دلیل یکسره برگزار می نمایند و عصر ،هاي صبح در نوبترا دوره هاي آموزشی  کهاین مراکز  :مراکز شبانه روزي   -12-2- 1
 .امکانات شبانه روزي رایگان، قابلیت جذب مهارت آموز غیربومی را در دوره هاي آموزشی دارند برخورداري از

  .آمده است 12جدول شماره در استان  آموزشی ، شماره تماس و آدرس مراکزنام :نکته 
نسبت به کشور تی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه اي واحد آموزشی غیر دول :آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد -1-13

الزم به ذکر است . دارائه آموزش  هاي فنی و حرفه اي مطابق با استانداردهاي سازمان با اخذ شهریه هاي مصوب اقدام می نمای
لذا متقاضیان . ی فعالیت می نمایندآموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد با توجه به محل جغرافیایی، زیر نظر یکی از مراکز آموزش

 .درج گردیده است، مراجعه نمایند 7در صورت وجود مشکالت آموزشی می توانند به مرکز مربوطه که در جدول شماره 

  .آمده است 11هاي فنی و حرفه اي آزاد استان در جدول شماره  نام، شماره تماس و آدرس آموزشگاه :نکته 
تجهیز شده و کارآموزان در آنجا زیر نظر مربی در بخش نظري و عملی اجراي دوره هاي آموزشی  است که براي فضایی :کارگاه  -1-14

  .هاي مصوب کسب می نماینداساس استانداردهاي الزم را بر مجرب مهارت
  .مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی درآن اجرا می شود :نوبت هاي آموزشی  -1-15

  ت پایانساع  ساعت شروع  نوبت آموزشی
  12  7:30  صبح
  18  14  عصر

  :تبصره
 .کاهش یابد مدت زمان نوبت آموزشیدر نوبت هاي آموزشی مذکور ممکن است براي دوره هاي آموزشی کوتاه مدت،  -1

یـر  قابل تغیآموزش فنی و حرفه اي  هاي آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با نظر اداره کل ساعات شروع و پایان نوبت -2
 .است



۴ 
 

ضمن هماهنگی با اداره کل بـه عهـده    ،و ضوابطهاي فنی و حرفه اي آزاد با توجه به شرایط  نوبت بندي آموزشی براي آموزشگاه -3
 .باشد آموزشگاه می

هایی که در شهرهاي فاقد مرکز آموزشی زیر نظر یکی از مراکز  آن بخش از آموزشبه  :شهري  شعبدر بخش آموزش  -1-16
 شعبهاي بخش  آموزش ،ت براي یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی متقاضیان اجرا می گرددآموزشی بصورت موق

 .گفته می شود شهري

زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصـورت  و عشایرهایی که در روستاها  بخش از آموزش به آن:  و عشایر در روستا بخش آموزش -1-17
و  هـاي بخـش روسـتایی    آمـوزش  ،اجـرا مـی گـردد    و عشـایر  روستاییانموقت براي یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی 

 .گفته می شود عشایري

هاي نظامی و انتظامی زیـر نظـر یکـی از مراکـز آموزشـی       هایی که در پادگان آن بخش از آموزشبه : پادگاندر بخش آموزش  -1-18
هاي بخش پادگان گفته مـی   آموزش ،دبصورت موقت براي یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی کادر وظیفه اجرا می گرد

 .شود

 واحـد هـاي صـنعتی؛   (هـاي اقتصـادي    بنگاهشاغلین  برايهایی که  آن بخش از آموزشبه : و اصناف صنایع در بخش آموزش -1-19
اختصاصـی   آموزشـی  و فضاهايهاي صنعتی  شهركدر قالب مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقاء مهارت اصناف  و )معدنی

بصـورت موقـت بـراي یـک یـا چنـد دوره جهـت         دفتر آموزش درصنایعزیر نظر نامه در مراکز ثابت  قالب تفاهمیا در و  ضمن کار
  .هاي بخش صنایع گفته می شود آموزش ،می گردد پوشش نیاز آموزشی اجرا 

کـی از مراکـز   هایی کـه در مراکـز جـوار دانشـگاهی زیـر نظـر ی       آن بخش از آموزش: مراکز جوار دانشگاهی در بخش آموزش -1-20
هـاي بخـش    آموزش ،آموزشی بصورت موقت براي یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا می گردد

 .جوار دانشگاهی گفته می شود

  .باشد ها فقط خاص متقاضیان همان مجموعه می اجراي دوره هاي آموزشی در پادگان: 1تبصره
  .باشد خاص متقاضیان همان مجموعه میي اقتصادي ها اصناف و بنگاه ،ر صنایعاجراي دوره هاي آموزشی د  :2تبصره

آموزانی که  دوره  آموزشی را بصورت کامل بر اسـاس اسـتاندارد آموزشـی طـی     مهارت به : آزمون و مزایاي گواهینامه مهارت -1-21
گواهینامـه   ،صاب قبـولی مـی شـوند   موفق به کسب حدن ،نموده و در آزمون هاي پایانی که بصورت کتبی و عملی برگزار می شود

 .می شود ءمهارت اعطا

  : شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشیابی -1-21-1
 در آزمون کتبی 50کسب حداقل نمره  -1

 در آزمون عملی 70کسب حداقل نمره  -2

  آزمون عملی% 75 آزمون کتبی و% 25در آزمون هاي عملی و کتبی با ضریب وزنی  70کسب حداقل معدل  -3
  :مزایاي گواهینامه مهارت -1-21-2
  اعتبار بین المللی  رايدا     -1 

  هاي مختلف احراز صالحیت حرفه اي در بخشمنظور ه داراي اعتبار ب -2
    هاي مشمول طرح طبقه بندي مشاغل احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاه -3
  منظور کسب مدرك دیپلم در رشته هاي کاردانش هقابلیت تطبیق با برخی واحدهاي درسی آموزش و پرورش ب -4
  بر اساس ضوابط مربوطهامکان برخورداري از تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها  -5
  اولویت در صدور پروانه کسب  -6
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 ضوابط پذیرش مھارت آموز شرایط و 
  :شرایط عمومی  -2-1

 قانون اساسی اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در  -1

  هاي محارب با نظام جمهوري اسالمی نداشتن عناد و عدم هواداري از احزاب و گروه -2
  نداشتن فساد اخالقی  -3
 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -4

 .ثبت نام اتباع خارجی بر اساس تفاهم نامه هاي منعقده مابین سازمان و نهادهاي ذیربط در مراکز آموزشی مجاز است -5

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

 :شرایط اختصاصی  -2-2

 استاندارد آموزشی دورهرك تحصیلی مندرج در دم داشتن مدرك تحصیلی متناسب با دوره آموزشی مطابق با -

 هاي آموزشی درجه یکبه عنوان پیش نیاز براي متقاضیان شرکت دردوره  دو داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 نا پیوسته دوره هاي آموزشی کارگر ماهر به عنوان پیش نیاز براي متقاضیان شرکت در یک داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 برخورداري از توانایی جسمی  الزم متناسب با رشته مهارتی -

 سال 15حداقل شرط سنی  -

اي فنی و حرفه اي آزاد با اجازه کتبی ولی و یا قیم قانونی سال در آموزشگاه ه 15تا  12ثبت نام متقاضیان بین : 1تبصره
   . پذیر می باشد امکان

دوره هاي آموزشی که در مهارت درجه سه داراي استاندارد آموزشی می باشند، شرکت در دوره آموزشی درجه : 2تبصره 
  .دو منوط به داشتن مهارت درجه سه می باشد

 :مقررات وظیفه عمومی  -2-3

عالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروهاي نظامی و انتظامی متقاضـیان مـرد الزم اسـت یکـی از شـرایط مشـروحه ذیـل را دارا        بر اساس ا
  :باشند

 کارت پایان خدمت -

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

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

هاي پایان دوره مشروط به عـدم تـداخل برنامـه     معافیت تحصیلی آموزش و پرورش یا آموزش عالی تا زمان شرکت در آزمون استفاده از -
 تحصیلی متقاضی با زمان برگزاري دوره آموزشی

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

 طالب حوزه هاي علمیه -
 

  :شرایط استفاده ازامکانات شبانه روزي   -2
 
هاي دو نوبتـه و  که دوره  امکانات شبانه روزي شامل خوابگاه و رستوران می باشد که خوابگاه به کارآموزان غیر بومی شهرستان، -

تعلـق   ،کیلومتر مـی باشـد   70زشی حداقل مرکز آمو تاها  انتخاب نموده و فاصله محل سکونت آن را بانه روزيشرایط شیکسره با 
  .گیرد می

  .باشند قابل رویت می الکترونیکیثبت نام  سامانهمشخصات دوره هاي آموزشی با شرایط شبانه روزي ویژه هر استان در : تذکر
ت آمـوز  شرایط استفاده از امکانات شبانه روزي به تشخیص رئیس مرکز مربوطه در صورت وجود ظرفیـت و شـرایط مهـار   : تبصره

  .قابل تغییر است
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سـاعت آمـوزش را    9یکسره را انتخاب نموده و حـداقل روزانـه   دو نوبته یا خدمات رستوران نیز به کارآموزانی که دوره آموزشی  -
  .گیرد تعلق می ،طی می نمایند

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

 :تذکر مهم
بـا   .هاي دیگر می باشد و تمایل به شرکت در دوره هاي آموزشی ایـن اسـتان را دارنـد    متقاضیانی که محل سکونت آنها در استان
و در  لویت واگذاري خوابگاه در شرایط مساوي با متقاضـیان بـومی اسـتان مـی باشـد     وتوجه به محدودیت  امکانات شبانه روزي، ا

انتخاب گزینه اسـتفاده از امکانـات شـبانه     رب عالوه بایست ورت شرکت در دوره هاي آموزشی این استان، متقاضیان میصورت ضر
نیـز اقـدام    فرم معرفی نامه از اداره کل آموزش فنی وحرفه اي محل سکونت خود، نسبت به اخذ در پایگاه ثبت نام اینترنتیروزي 
       .نمایندیرش اعم از آزمون ورودي یا مصاحبه آنرا ارائه تا در صورت موفقیت در مراحل پذ ،نمایند

  

  ھای آزاد و آموزشگاه آموزشی مراکز شرایط کلی آموزش در ضوابط و
و انضباطی سـازمان و آیـین نامـه نحـوه     طبق آیین نامه هاي آموزشی  را مقررات عمومی مرکز موظف است کلیه ضوابط و مهارت آموز -1

  .رعایت نمایدهیئت محترم وزیران  18/5/85هاي آزاد مصوب  تشکیل و اداره آموزشگاه
هـاي   بنگـاه  صـورت درخواسـت صـنایع و    اشتغال براي افرادآموزش دیده ندارند ولی در قبال ایجاد مراکزآموزشی هیچگونه تعهدي در -2

  .شرایط اقدام می نمایند واجد کاریابی نسبت به معرفی افراد
غیبـت غیرموجـه بـیش    ، امه هاي کاري خود را براسـاس برنامـه هـاي آموزشـی مراکـزتنظیم نماینـد      مهارت آموزان موظف هستند برن -3
 مهـارت آمـوزان  بجـز  ( و عدم پذیرش ؛ شرکت در آزمونباعث محرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطهدرصد مدت دوره 15از

  .در دوره هاي آتی خواهدشد )آموزشگاه هاي آزاد
مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی نسبت به ترك دوره اقدام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از ثبت نـام در دوره  مهارت آموزان  -4

   .هاي آتی در کل کشور محروم خواهند شد
مهارت آموزانی که با توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیـه خسـارت وارد نمـوده انـد موظـف بـه جبـران و پرداخـت          -3

  .سارت می باشندخ
  

  نحوه پذیرش مھارت آموز
ه هـاي آموزشـی مراکـز ثابـت     به منظور تسهیل در امور ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره هـاي آموزشـی، ثبـت نـام در کلیـه دور            

 آموزشـگاه  واه ، مراکـز جـوار دانشـگ   صـنایع  یآموزش مراکز ،ها پادگان یآموزشمراکز ،آموزش روستایی هاي پایگاه ،شهري شعب ،آموزشی
بـرگ  «صورت می گیرد و متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام موفق به اخذ  الکترونیکیآزاد سطح استان بصورت  فنی و حرفه اي هاي

، مشخصـات  شـماره پرونـده  که این برگه حـاوي  ، مربوطه خواهند شد »یا آموزشگاه فنی و حرفه اي آزادمعرفی متقاضی به مرکز آموزشی 
 متقاضـیان مـی  . خواهـد بـود  حل برگـزاري دوره  و آدرس م محل برگزاري دوره ات دوره آموزشی، زمان دقیق مراجعه فرد به مشخص فرد،

مـدرك  مـدرك تحصـیلی،    کـارت ملـی،   بایست در زمان درج شده در برگ معرفی متقاضی به مرکز با در دست داشتن اصـل شناسـنامه،  
در صـورت انتخـاب  دوره هـاي    ( نیـاز  پـیش و گواهینامه مهارت   ررات وظیفه عمومیمق 3-2مربوطه با توجه به شرایط مندرج در بخش 

یـا  بـه مرکـز آموزشـی     ) 3فـرم شـماره    –ادر شده پس از اتمام ثبت نـام اینترنتـی   صفرم (  یا آموزشگاه و برگ معرفی به مرکز) تکمیلی
  .مربوطه مراجعه نمایندآموزشگاه 
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درصورت ثبت نام بیشـتر از ظرفیـت   ( عالقمند دردوره هاي آموزشی، کلیه متقاضیان  و مستعد باتوجه به ضرورت حضور مهارت آموزان   
 دوره آموزشی ابتدا درآزمـون ورودي و مصـاحبه حضـوري شـرکت نمـوده و پـس از       هاي مشخص شده براي هر طبق زمان) در هر دوره 

  . شوند ها به عنوان مهارت آموز پذیرفته می موفقیت درآن
  

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

بایست متناسـب   با توجه به اینکه موفقیت در فراگیري هر مهارت مستقیماً با عالیق و نیاز متقاضی در ارتباط است، لذا متقاضی می -6-1
  .به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید با عالقه و نیاز واقعی خود نسبت

در ابتدا نسبت به شناخت کامـل   یدبا لذا متقاضی باشد، از آنجا که هدف از فراگیري مهارت براي متقاضیان عمدتاً ایجاد اشتغال می -6-2
  .شغل مورد نظر و آینده شغلی آن اقدام و سپس دوره آموزشی متناسب با آن را انتخاب نماید

بر ایـن   بایدلذا متقاضیان  حداقل مدرك تحصیلی الزم جهت هر دوره منظور شده است، به محتواي استانداردهاي آموزشی،با توجه  -6-3
  .اساس نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نمایند

تـداخل آن بـا    با توجه به برنامه کاري خـود و عـدم   بایدبا عنایت به ضرورت حضور کامل متقاضی در حین دوره آموزشی، متقاضی  -6-4
  .زمان برگزاري دوره آموزشی، نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید

پـیش نیازهـاي   بـا توجـه بـه     بایدبا توجه به لزوم رعایت پیش نیاز در دوره هاي آموزشی سطوح درجه یک و کارگر ماهر ، متقاضی  -6-5
  .ب دوره آموزشی اقدام نمایدنسبت به انتخا مندرج در استاندارهاي آموزشی مربوط به هر دوره،

 .ساعت آموزش در ماه انتخاب نماید 220و یا بیشتر از) داراي تداخل زمانی(متقاضی نمی تواند دو دوره آموزشی بصورت همزمان  -6-6

  : نکات مهم
متقاضیانی که تمایل دارند بصورت الکترونیکی از خدمات مشاوره و هدایت شـغلی بـه منظـور انتخـاب بهتـر دوره       - 1

وزشی بهره مند شوند، مـی تواننـد بـه پورتـال جـامع سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه اي کشـور بـه نشـانی             آم
http://www.portaltvto.com بخش پژوهش ،زیربخش مشاوره مراجعه نمایند ،. 

هاي آموزشی مراکز آمـوزش فنـی و حرفـه اي و اخـذ مشـاوره هـاي الزم در        به منظور آشنایی متقاضیان با کارگاه -2
با هماهنگی محتواي دوره هاي آموزشی در راستاي انتخاب صحیح دوره هاي آموزشی، متقاضیان می توانند خصوص 

 . هاي آموزشی مراکز بازدید نمایند از کارگاه س مرکزیرئ
 

 این دفترچه که حـاوي دوره هـاي آموزشـی    پایانیهاي  چنانچه متقاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدول - 3
حرفـه   باشد نیافته است، می تواند به پایگاه ثبت نام اینترنتی سازمان آموزش فنی و ین استان میا پیش بینی شده

بخش مشخصات دوره هاي آموزشی کشور مراجعه و نسبت بـه   http://reg.portaltvto.comاي کشور به نشانی 
 .هاي دیگرکشور اقدام نماید یکی از مراکز شبانه روزي استانانتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود در 

هاي آزاد فنی و حرفـه اي   هاي فنی و حرفه اي محدود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاه اینکه آموزشبه با توجه  - 4
 ،)براي ارتقاء مهارت شاغلین در صـنایع  ( هاي آموزش در صنایع نبوده و درحال حاضر دوره هاي آموزشی در بخش

،  )براي پوشش آموزشـی روسـتاییان   (روستایی  ،)براي پوشش آموزشی شهرهاي فاقد مرکز آموزشی( شهري شعب
و مراکز جـوار دانشـگاهی    )براي غنی سازي اوقات فراغت سربازان و فراهم نمودن زمینه اشتغال براي آنها (پادگان 

لذا متقاضیانی کـه جـزء یکـی از     شوند، ا میطبق برنامه هاي آموزشی اجر )براي پوشش نیاز آموزشی دانشجویان(

http://www.portaltvto.com
http://reg.portaltvto.com
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ثبت نام در دوره هاي آموزشـی بـا اسـتفاده از ایـن     توانند جهت  می ،هاي آموزشی مذکور هستند مخاطبین بخش
 .دفترچه اقدام نمایند

 
 :نحوه ثبت نام - 4

قاضیان ثبت نام می توانند بـا مراجعـه   مت .انجام می شود الکترونیکیثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره هاي آموزشی فقط بصورت  -7-1
اطمینـان از برگـزاري   و  http://reg.portaltvto.comثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور بـه نشـانی    سامانهبه 

ایـن دفترچـه، ثبـت نـام      2شی و عالقه و با در نظر گرفتن بند براساس نیاز آموز دوره هاي آموزشی پیش بینی شده مندرج در این دفترچه
  .نمایند

  
  
  :مراحل ثبت نام -7-2
پس از مطالعه دقیـق توضـیحات دوره   ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور  سامانهمتقاضی باید با مراجعه به  1- 7-2

 . زشی مورد نظر خود اقدام نمایدنسبت به انتخاب دوره آموو مشاوره و هدایت آموزشی هاي آموزشی 

ریال معادل سـه هـزار تومـان بابـت مشـوره و       30000توجه به مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمی مبلغمتقاضیان الزم است با  2- 7-2
تومان بابت ثبت نام هر دوره آموزش فنی و حرفه اي پرداخت نمایند کـه  و سیصد ریال معادل دو هزار  23000 هدایت آموزشی و

و پرداخـت از  ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنـی وحرفـه اي کشـور     سامانهبخش خرید کارت اعتباري مراجعه به  از طریق
 .طریق شبکه شتاب امکان پذیر می باشد

  .دوره آموزشی می باشدیک مدت اعتبار کارت هاي اعتباري تا پایان سال جاري و ثبت نام در :  ذکر مهمت
پـیش  ( 2و فـرم شـماره   ) پیش نویس اطالعات فردي(1فرم شماره ق مفاد دفترچه راهنما الزم است متقاضیان پس از مطالعه دقی 3- 7-2

این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت اطالعات نسبت به ثبت نـام در سـامانه ثبـت نـام     ) نویس اطالعات دوره انتخابی
 .الکترونیکی دوره هاي آموزشی اقدام نماید

عکس جدید خود را بـا مشخصـات ذیـل اسـکن نمـوده و فایـل آن را بـراي ارسـال در سـامانه ثبـت نـام            متقاضی باید یک قطعه  4- 7-2
 .الکترونیکی دوره هاي آموزشی آماده نماید

یـا  این پس در کلیه مدارك صادره از طرف مرکـز آموزشـی   متقاضیان توجه داشته باشند فایل تصویري تهیه شده از : تذکر 
 :یی و گواهینامه مهارت مورد بهره برداري قرار می گیرداز قبیل کارت شناساآموزشگاه 

  .ذخیره شده باشد jpgو با فرمت  dpi 100با درجه وضوح   6×4یا  3×4در قطع فایل مربوطه الزم است  -الف
  .ت باشدیکیلو با 70حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتر از  -ب
  .پیکسل باشد 300×400کثرپیکسل و حدا 200×300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل -پ
  .گونه حاشیه زائد باشدیه شده و فاقد هرتصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش ته-ت
تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر ، منگنه و سایر مواردي که منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره متقاضـی  -ث
  .شود در تصویر وجود نداشته باشد می
  .زمینه تصویر باید کامالً سفید باشدپس  -ج

ــل تصــویري و اطالعــات الزم  ــس از آمــاده نمــودن فای ــه  متقاضــیان پ ــام الکترونیکــی دوره هــاي آموزشــی ب ــه نشــانی  ســامانه ثبــت ن ب
http://reg.portaltvto.com مراجعه نمایند.    
 .در سامانه نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر اقدام نماید... نام استان، نام حرفه، جنسیت ومتقاضی می تواند بر اساس تعیین 

http://reg.portaltvto.com
http://reg.portaltvto.com
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براي این منظور اطالعاتی را کـه در کـارت اعتبـاري دریافـت کـرده ایـد شـامل        . انتخابی است) هاي(گام بعدي پرداخت وجه ثبت نام دوره 
 ،شـود بـا دقـت وارد نماییـد     را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده مـی ) رقمی 6 ( شناسه پرداختو ) رقمی 5 (پرونده  شماره

  .کنیدوارد... و اطالعات بخش هاي فردي، تصویر، تحصیلی، پستی و را انتخاب » شروع ثبت نام«سپس گزینه 
  : تذکرات مهم

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

در هر یک از مراحل در زمان ثبت نام اعالم می نماید با مستنداتی که  متقاضیگونه مغایرت بین اطالعاتی که  هر -2
موجب ملغی شدن پذیرش فرد خواهد  ،و همچنین عدم رعایت شرایط الزم ارائه خواهدشدپذیرش، آموزش و آزمون 

  .و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد شد
باشـد لـذا بـه     امکان اصالح تحت هیچ شرایطی مقـدور نمـی   از تایید نهایی اطالعات، با توجه به اینکه پس: تبصره

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

 ، مشخصـات فـرد،  شـماره پرونـده  را کـه حـاوي   » به مرکـز آموزشـی  ی متقاضبرگه معرفی «پس از تایید نهایی اطالعات، متقاضی  5- 7-2
مشاهده خواهنـد کـرد کـه     ،مشخصات دوره آموزشی، زمان دقیق مراجعه فرد به مرکز آموزشی و آدرس مرکز آموزشی خواهد بود

  .دمربوطه اقدام نماینیا آموزشگاه الزم است نسبت به چاپ و نگهداري آن تا زمان مراجعه به مرکز آموزشی 

با توجه به اینکه براي هر متقاضی نام کاربري و رمز ورود دائمی جهت اطالع کارآموز از وضعیت کلیه دوره هاي آموزشـی انتخـابی    6- 7-2
در هر زمان توسط سامانه ثبت نام الکترونیکی تولید خواهد شد و استفاده از آن جهـت اطـالع از نتـایج آزمـون هـاي پایـان دوره       

 .تقاضیان تاکید می گردد نسبت به حفظ و نگهداري آن اقدام نمایندلذا به م ،ضروري می باشد

  
 
 :مهلت ثبت نام -5

یک ماه قبل از شروع دوره آغاز شـده و تـا یـک روز قبـل از زمـان      از  نهایی شده در پرتال جامع سازمانثبت نام دوره هاي آموزشی 
 .در اختیار رئیس مرکز مربوطه می باشددر ضمن بازه زمانی فوق قابل تغییر بوده و . پذیرش نهایی ادامه دارد

لذا به متقاضیان توصیه می شـود در   .بسته خواهد شد ثبت نامبا تکمیل ظرفیت سامانه  و با توجه به اینکه مهلت ثبت نام محدود است
  .همان روزهاي اولیه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت انجام پذیرش نهایی به مرکز مربوطـه   ضرورت دارد کلیه متقاضیان در زمان درج شده در: تذکر مهم
 .مراجعه نمایند
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  پیش نویس اطالعات فردی  -١فرم شماره 
  * :نام پدر -3  * :نام خانوادگی -2  * :نام -1
 * :جنسیت- 4

c      زنc مرد  
  * :شماره ملی -6  * :شماره شناسنامه - 5

                    
  

 :*دتاریخ تول -7

  روز           ماه                 سال     
                3  1    

  * :محل تولد -1
  

  : *وضعیت تاهل -9
  

  * :تابعیت -2  :دین-10
 :*وضعیت تحصیلی-12

c آموز دانش  
c دانشجو  
c فارغ التحصیل          
c عدم اشتغال به تحصیل  

 : *مقطع تحصیلیآخرین -13

 cــدایی   c                     ابتـــــ
  پایان دوره راهنمایی

 c              دیپلم         c   فـوق
    دیپلم

     c   ــی کارشناســــــــــــــــــــ
cکارشناسی ارشد  

     c دکتري                   

 : رشته تحصیلی-14

  

                     :آخرین مقطع تحصیلی معدل -16  : گرایش-15
 : *تغالوضعیت اش-18  : *وضعیت نظام وظیفه-17

c  بیمه بیکاري(قبالً شاغلبیکار (  
 c کارجو    c     شاغلc  دانشجو  
 c دانش آموزc    سربازc خانه دار  

 :محل اشتغال-19

  

 :وضعیت ایثارگري-20

c                  خـــانواده شـــهداc 
  خانواده جانبازان

c            ــان ــانواده آزادگــ  cخــ
  زمنده    ر

  :عضویت در بسیج -21
c ل              فعاc عادي  

  

 :*وضعیت جسمانی-22

  c           سـالم                   c  بیمــار
  قلبی             

c کم توان ذهنی          

  
 : *کد پستی ده رقمی-23

                      

 : *شماره تلفن ثابت -24

  :شماره تلفن
  

  :پیش شماره

  :*شماره تلفن همراه-25

  

  :پست الکترونیک-26

  : * آدرس محل سکونت-27
  : خیابان :                                   شهر :                                  شهرستان:                            استان 
  :پالك :                             کوچه

      : *                             فراخوانی فایل تصویر متقاضی-28

  
Browse 
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  پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -٢شماره  فرم
 :*معرفی شده از-29

c     بیمه بیکاري       c  آموزش و پرورش        c   دانشگاه  
c   کمیته امداد         c   بسیج                       c   اصناف  
c  صنایع                 c   آزادc                       نام              ر   سای:  

نـام شهرســتان محـل برگــزاري   -31  : *نام استان محل برگزاري دوره-30
  : دوره

آموزشـگاه  /نام مرکـز آموزشـی   -32
  : *محل برگزاري دوره

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

  
  

  یا آموزشگاه ھاي آزاد رگھ معرفی متقاضی بھ مرکزنمونھ ب -٣فرم شماره 
مقتضی اسـت در زمـان    .مراحل ثبت نام شما با موفقیت به شرح ذیل صورت پذیرفت: متقاضی محترم

در (مدرك تحصیلی، کـارت پایـان خـدمت     کارت ملی، مشخص شده با همراه داشتن اصل شناسنامه،
و بـرگ  ) از بـراي دوره هـاي سـطح درجـه یـک     به عنوان پیش نیـ (و گواهینامه مهارت ) صورت وجود

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

  عکس
  متقاضی

  :نام  :شماره پرونده
  :شماره ملی  :نام پدر  :نام خانوادگی

  :تاریخ شروع دوره  :نام دوره آموزشی  :کد دوره آموزشی
  :تاریخ آزمون پایان دوره  :وبت آموزشین  :تاریخ خاتمه دوره

  :شماره تماس متقاضی  :متقاضی استفاده از امکانات رفاهی

  :آموزشگاه آزاد/ زمان مراجعه به مرکز آموزشی
  :ساعت:                 مورخ:                           روز

  :آدرس محل سکونت متقاضی

  :محل برگزاري دورهآدرس 
  :شماره تماس:                                                   آموزشگاه آزاد/ز آموزشیآدرس وب سایت مرک
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  ھای دیگر معرفی متقاضی غیر بومی از استان -۴فرم شماره 
  
  

                         
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

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

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

  معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره : موضوع

  سالم علیکم

  .... ...............با شماره پرونده.................... فرزند.......................... خانم / با عنایت به تقاضاي آقاي   ،احتراماً     

.............................................. در مرکز ................ با کد.................................................... جهت شرکت در دوره آموزشی
هت پذیرش و آن استان، خواهشمند است با توجه به عدم اجراي دوره مذکور در این استان ، دستور فرمایید همکاري الزم ج

  .استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزي مبذول فرمایند

  

  

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

  

  

  

  :شماره

 :تاریخ
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  :توضیحات مربوط بھ جداول  
متقاضیان . )پیوست(ها را نشان می دهد  در مراکز ثابت دولتی در استان پیش بینی شده ه هاي آموزشیعناوین دور : 1جدول شماره 

  .ثبت نام در مراکز ثابت دولتی می توانند اطالعات مربوط به دوره هاي آموزشی این مراکز را از این جدول استخراج نمایند 
متقاضیان ثبت نام در . )پیوست(را نشان می دهد استان ب شهريشع پیش بینی شدهعناوین دور هاي آموزشی  : 2جدول شماره 

  .دوره هاي آموزشی شعب شهري می توانند اطالعات مربوط به دوره هاي آموزشی این بخش را از این جدول استخراج نمایند 
  ). پیوست(استان را نشان می دهد زندانهاي پیش بینی شدهعناوین دور هاي آموزشی  : 3جدول شماره 

  ). پیوست(پادگانهاي استان را نشان می دهد پیش بینی شدهعناوین دور هاي آموزشی  : 4ل شماره جدو

متقاضیان ثبت نام در .  )پیوست(استان را نشان می دهد سیار روستایی پیش بینی شده عناوین دوره هاي آموزشی : 5جدول شماره 
  .این جدول استخراج نمایند دوره هاي آموزشی روستایی می توانند اطالعات این بخش را از

متقاضیان ثبت نام در ) . پیوست(سیار عشایري استان را نشان می دهد پیش بینی شده عناوین دوره هاي آموزشی : 6جدول شماره 
  .دوره هاي آموزشی عشایري می توانند اطالعات این بخش را از این جدول استخراج نمایند

کلیه . )پیوست(در صنایع و آموزش اصناف استان را نشان می دهد پیش بینی شده وزشعناوین دوره هاي آم : 8و 7ول شماره اجد
گران، اصناف استان می توانند اطالعات مربوط به آموزش هاي مرتبط با صنایع مختلف استان را از این جدول  مدیران صنایع، صنعت

  .اقدام نمایند آن مجموعه رکناناستخراج و در خصوص ثبت نام کا
، دانشجویان دانشگاه ) پیوست(جوار دانشگاهی استان را نشان می دهد پیش بینی شدهعناوین دوره هاي آموزشی  : 9ره جدول شما

  .ها و مراکز علمی می توانند جهت شرکت در دوره هاي آموزشی مورد نظر اطالعات الزم را از این جدول استخراج نمایند
  .)پیوست(سکونتگاههاي غیر رسمی استان را نشان می دهد ینی شدهپیش ب عناوین دوره هاي آموزشی : 10جدول شماره 

  .)پیوست(دوره هاي استاد شاگردي را نشان می دهد پیش بینی شده عناوین دوره هاي آموزشی : 11جدول شماره 

یان شرکت در متقاض. عناوین دوره هاي آموزشی در آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي استان را نشان می دهد : 12جدول شماره 
از این جدول   ها را هاي آزاد فنی و حرفه اي می توانند اطالعات مربوط به دوره هاي آموزشی این آموزشگاه هدوره هاي آموزشی آموزشگا

  .)پیوست(استخراج نمایند
  .اطالعات مربوط به مراکز ثابت آموزشی استان را  نشان می دهد : 13جدول شماره 

  .هاي آزاد فنی و حرفه اي استان را نشان می دهد مربوط به آموزشگاه اطالعات  : 14جدول شماره 
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 نام مرکز

یت
نس

ج
شی 

موز
ت آ

نوب
 

 گروه نام دوره

ش
موز

ن آ
زما

 

 پایان دوره شروع دوره

 13980307 13960712 1090 برق )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13980319 13960720 1090 برق )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13971015 13961109 920 برق * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  عصر مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 

 13971104 13970501 720 صنایع خودرو * 2ار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه تعمیرک عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971025 13970402 800 صنایع خودرو 1تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971002 13970419 640 مکانیک * 2تراشکار درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971228 13970405 1090 برق )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 

 13971225 13970310 1090 برق )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 13971022 13970406 275 صنایع پوشاك راسته دوز صبح زن )دومنظوره(
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 13971023 13970406 275 صنایع پوشاك راسته دوز صبح زن )دومنظوره(

 13971026 13970414 715 الکترونیک *الکترونیک کار صنعتی  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971011 13970513 520 برق برقکار صنعتی  عصر مرد )دومنظوره(ماره چهارسراب مرکزش

 13980223 13970516 1090 برق )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 

 13971020 13970515 180 صنایع پوشاك *مانتو دوز  صبح زن )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13971101 13970520 450 کنترل و ابزار دقیق ابزار دقیق کار عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 استان مراکز ثابت و شعب -١جدول شماره 
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 13971003 13970614 372 تاسیسات *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 13980120 13970608 1090 برق )کار و دانش( 2صنعتی درجه  برقکار یکسره مرد )دومنظوره(

 13971123 13970527 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13971024 13970613 272 قیقکنترل و ابزار د * 2درجه  PLCکارور  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 13971027 13970613 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 13971002 13970607 300 تاسیسات نصاب  وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي واسپیلت عصر مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13971128 13970601 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )برادران(شماره ده اهر مرکز 

 13971219 13970604 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971005 13970617 352 برق مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق یکسره مرد مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13971124 13970605 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

 13980127 13970718 720 یع خودروصنا * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

 13971008 13970711 295 معماري )2درجه(طراحی معماري داخلی صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971012 13970613 250 امور زراعی کشتکار گلخانه هاي خاکی صبح زن )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971020 13970617 250 امور زراعی ر گلخانه هاي خاکیکشتکا صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971215 13970617 496 جوشکاري و بازرسی جوش SMAWجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971209 13970701 1090 برق )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 

 13971225 13970801 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971019 13970711 272 کنترل و ابزار دقیق * 2درجه  PLCکارور  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13980701 13970710 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13980309 13970707 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13980509 13970707 480 صنایع خودرو * 2درجه ) وتورتنظیم کار م(تون اپ  عصر مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13980625 13970717 272 کنترل و ابزار دقیق * 2درجه  PLCکارور  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13980231 13970717 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13971116 13970624 496 جوشکاري و بازرسی جوش SMAWجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 13971025 13970624 496 جوشکاري و بازرسی جوش SMAWجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند  صبح مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 



١٧ 
 

 13980205 13970702 830 صنایع چوب * 2درودگر درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 13980201 13970702 540 صنایع چوب *  2کابینت ساز چوبی درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 13990305 13970714 1090 برق )کار و دانش( 2ه برقکار صنعتی درج صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13990214 13970714 920 برق * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  عصر مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13980228 13970720 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  یکسره مرد مرکز شماره نه شبستر

 13980214 13970701 390 برق * 1برقکار ساختمان درجه  صبح مرد نه شبسترمرکز شماره 

 13971130 13970628 720 برق نصاب و تعمیرکار آسانسور یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971018 13970629 450 کنترل و ابزار دقیق ابزار دقیق کار صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971003 13970722 258 گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاربر گیاهان دارویی یکسره زن )دو منظوره(رکزشماره یک تبریز م

 13980302 13970707 155 صنایع پوشاك سري دوزسرویس خواب صبح زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13980304 13970710 720 صنایع خودرو * 2ومبیل هاي سواري بنزینی درجه تعمیرکار ات یکسره مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13980311 13970710 480 صنایع خودرو * 2درجه ) تنظیم کار موتور(تون اپ  صبح مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13980328 13970726 480 دروصنایع خو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13980216 13970704 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 13980306 13970704 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 13980307 13970704 480 صنایع خودرو * 2درجه ) تنظیم کار موتور(تون اپ  یکسره مرد )دومنظوره(شماره هفده ورزقان  مرکز

 13980221 13970701 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 13980327 13970724 480 صنایع خودرو * 2میرکار برق خودرو درجه تع یکسره مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13971204 13970712 964 الکترونیک مکاترونیک کار یکسره مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971127 13970707 272 کنترل و ابزار دقیق AVRطراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده  یکسره زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971128 13970707 272 کنترل و ابزار دقیق AVRطراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده  یکسره زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971223 13970707 272 کنترل و ابزار دقیق AVRطراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده  یکسره زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13980304 13970701 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 13980217 13970729 480 صنایع خودرو * 2درجه ) تنظیم کار موتور(تون اپ  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 13980306 13970703 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  صبح مرد نه شبسترمرکز شماره 

 13980306 13970703 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  عصر مرد مرکز شماره نه شبستر



١٨ 
 

 13980318 13970703 480 صنایع خودرو * 2درجه ) تنظیم کار موتور(تون اپ  یکسره مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971226 13970703 305 جوشکاري و بازرسی جوش SMAWجوشکارمخازن فوالدي با فرایند  یکسره مرد مرکز شماره نه شبستر

 13980309 13970703 495 جوشکاري و بازرسی جوش SMAWجوشکار لوله هاي فوالدي با فرایند صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 13980308 13970913 496 جوشکاري و بازرسی جوش SMAWجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند  کسرهی مرد مرکز شماره نه شبستر

 13970929 13970712 152 صنایع پوشاك طراح لباس با رایانه صبح زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971016 13970711 324 ساختمان تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاك صبح مرد مرکز شماره دو تبریز

 13971005 13970709 100 تاسیسات نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي عصر مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971103 13970708 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 

 13971010 13970709 372 تاسیسات *شوفاژ گازي  تعمیرکار پکیج صبح مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 

 13980625 13970718 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13980208 13970718 520 برق برقکار صنعتی  صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13980311 13970709 480 صنایع خودرو * 2درجه ) تنظیم کار موتور(تون اپ  صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13980312 13970709 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13980124 13970709 369 تتاسیسا * 1لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13971003 13970719 200 ساختمان و شیشه دوجدارهUPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13980306 13970717 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13980302 13970717 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13980701 13970714 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  عصر مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13980307 13970728 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  عصر مرد )دومنظوره(ده هشترود مرکز شماره یاز

 13980313 13970710 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 

 13980309 13970710 480 صنایع خودرو * 2درجه ) تنظیم کار موتور(تون اپ  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 

 13980221 13970723 480 صنایع خودرو * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13980330 13970714 720 تاسیسات * 2رجهلوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي اب گرم د یکسره مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13971016 13970726 134 )بافت(صنایع دستی  سازنده محصوالت نمدي مدرن صبح زن مرکز شماره دو تبریز 

 13971016 13970726 134 )بافت(صنایع دستی  سازنده محصوالت نمدي مدرن صبح زن مرکز شماره دو تبریز 

 13971213 13970714 372 تاسیسات *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 



١٩ 
 

 13980325 13970714 500 الکترونیک *طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال   صبح مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13980330 13970714 500 الکترونیک *طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال   صبح مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13971115 13970827 100 ساختمان GPSکارور  یکسره مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971107 13970805 40 بهداشت و ایمنی )مقدماتی(در صنایع  HSEبکارگیري  عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13980204 13970726 720 یع چوبصنا درودگر صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13971005 13970925 66 مکانیک دریل کاري و اره کار ي یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971018 13970715 90 مکانیک POWERMILLماشین کاري توسط نرم افزار  عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971117 13970722 480 برق تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971018 13970808 240 صنایع چوب کابینت سازي مقدماتی آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971016 13970816 117 فناوري محیط زیست DEUXEضاي سبز با کمک نرم افزارطراحی ومحوطه سازي ف یکسره زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13980223 13970717 390 برق * 1برقکار ساختمان درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

 13980131 13970718 58 قبر )اجراي ارتینگ(نصب سیستم زمین حفاظتی  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

 13980209 13970809 920 برق * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هیجده هادي شهر 

 13971116 13970721 480 صنایع خودرو تعمیرکاربرق خودرو صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13980229 13970728 400 معماري )کار و دانش( 2نقشه کش عمومی ساختمان درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971024 13970925 64 برق اجراي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971027 13970928 64 قبر اجراي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13980228 13970722 700 برق * 2برقکار ساختمان درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13980131 13970722 480 برق تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971113 13970918 64 برق اجراي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13980327 13970723 480 صنایع خودرو )تنظیم کارموتور(تون اپ  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13980308 13970723 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

 13980318 13970723 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

 13980308 13970723 480 صنایع خودرو * 2درجه ) تنظیم کار موتور(تون اپ  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

 13980231 13970723 496 جوشکاري و بازرسی جوش SMAWجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند  صبح مرد )دومنظوره(یانه مرکز شماره شش م

 13980319 13970723 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 



٢٠ 
 

 13971221 13970828 390 برق * 1برقکار ساختمان درجه  صبح مرد )رهدومنظو(مرکز شماره یازده هشترود 

 13990305 13970912 1090 برق )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971121 13970903 230 اوري اطالعاتفن *کاربر نرم افزار اداري  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 

 13971121 13970903 228 اوري اطالعاتفن )ms(تکنسین پشتیبانی برنامه هاي کاربردي کاربران  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 

 13971012 13970723 325 صنایع پوشاك دوزنده لباس کودك صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971103 13970913 184 جوشکاري و بازرسی جوش )  UT(آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی  صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971101 13970730 300 اوري اطالعاتفن )کار و دانش(کاربر رایانه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13971012 13970726 160 خودرو صنایع *سرویس و نگهداري خودرو  صبح مرد مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13971110 13970724 90 اوري اطالعاتفن کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار یکسره زن مرکز شماره نه شبستر

 13971005 13970801 174 ساختمان * 2کمک بناي سفت کار درجه  عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971019 13971003 54 بهداشت و ایمنی بهداشت و ایمنی در محیط کار برق’ رعایت الزامات سالمت کسرهی مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 

 13971024 13970725 130 صنایع خودرو تعمیر موتورخودرو بنزینی عصر مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13971002 13970814 120 امور مالی و بازرگانی ارتحلیل گر بورس اوراق بهاد یکسره زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 

 13971125 13970813 272 کنترل و ابزار دقیق * 2درجه  PLCکارور  صبح زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971025 13970821 272 اوري اطالعاتفن )ms(تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران  صبح زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13980316 13970725 538 جوشکاري و بازرسی جوش * 2جوشکار گاز درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

 13971121 13970729 460 صنایع پوشاك *2نازك دوز زنانه درجه  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

 13971015 13970810 130 الکترونیک )کارودانش(لفن همراه تعمیرکار ت عصر مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13971003 13970729 218 صنایع پوشاك روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند  عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971102 13970730 100 تاسیسات ازينصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گ عصر مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13971022 13970801 330 مکانیک  CNCفرز کار  صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971004 13970802 250 مکانیک   CATIAنقشه کش و طراح صنعتی با  صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13980202 13970801 460 صنایع پوشاك *2نازك دوز زنانه درجه  رعص زن )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13971025 13970807 160 معماري 3DMAXطراح معماري با نرم افزار  صبح زن مرکز شماره دو تبریز 

 13971025 13970807 160 معماري 3DMAXطراح معماري با نرم افزار  صبح زن مرکز شماره دو تبریز 

 13971121 13970801 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  صبح مرد )برادران(د مرکز شماره هشت مرن



٢١ 
 

 13980328 13970805 272 کنترل و ابزار دقیق * 2درجه  PLCکارور  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13971004 13970819 120 مالی و بازرگانی امور تحلیل گر بورس اوراق بهادار صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13980307 13970813 272 کنترل و ابزار دقیق * 2درجه  PLCکارور  صبح زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971204 13970806 480 صنایع خودرو تعمیرکاربرق خودرو صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971022 13970810 80 کنترل و ابزار دقیق با دستورات پایه PLC S7-300برنامه نویسی  عصر مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 

 13971019 13970806 300 اوري اطالعاتفن )کار و دانش(کاربر رایانه  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

 13971024 13970808 200 كصنایع پوشا مانتو دوز یکسره زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 13971027 13970807 160 صنایع خودرو *سرویس و نگهداري خودرو  صبح مرد )دومنظوره(
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 13971029 13970810 130 امور مالی و بازرگانی مدیر کسب و کار الکترونیکی صبح زن )دومنظوره(

 13971011 13970814 200 تاسیسات لوله کش سیستم کف گرمایی صبح مرد ز شماره دو تبریز مرک

 عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 
لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهاي تبادل حرارت و پکیج شوفاژ 

 13971116 13970822 268 تاسیسات گازي

 13971228 13970828 155 صنایع پوشاك خوابسري دوزسرویس  یکسره زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971008 13970828 90 فناوري نانو الیه نشانی کندوپاش مگنترونی صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 13971008 13970809 40 ساختمان مدیر پیمان عمومی صبح مرد )دومنظوره(
هار خسروشهر مرکز شماره بیست و چ

 13971010 13970809 65 ساختمان PMBOKمدیریت پروژه هاي ساختمانی بر اساس استاندارد  صبح مرد )دومنظوره(

 13971116 13970809 162 الکترونیک تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه یکسره مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971023 13970814 57 اوري اطالعاتفن EXCELکاروري صبح مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13971008 13970813 96 امور مالی و بازرگانی )کار و دانش(رایانه کار حسابداري مالی  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 

 13980216 13970809 720 صنایع خودرو تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971207 13970830 165 امور زراعی پرورش دهنده قارچ دکمه اي صبح مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13971015 13970812 76 فناوري نانو الکتروریسی عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971121 13970814 200 امور دام و ماکیان لپرورش دهنده زنبور عس صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

 13971108 13971003 72 خدمات تغذیه اي تهیه و بسته بندي سمنو صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 



٢٢ 
 

 13971121 13971004 61 خدمات تغذیه اي نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 

 13971211 13970813 648 مکانیک تراشکار  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971025 13970821 184 اوري اطالعاتفن SSPرایانه کار تدوین فیلم و صدا با  عصر زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971103 13970820 112 برق ارهاي پایه ساختمان به صورت روکارسیم کشی مد یکسره مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13971001 13970908 139 برق فن ورز شبکه هوایی برق صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

 13971110 13970823 166 ساختمان کمک آرماتور بند عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971107 13970827 250 صنایع چوب )مقدماتی ویژه دانشجویان(درودگري صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971227 13970903 480 طال و جواهرسازي طال ساز صبح مرد الله -مرکز شماره پانزده تبریز

 13971216 13971104 66 مکانیک *دریل کار و اره کار  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13971226 13970914 85 ساختمان * 2کمک بتن ساز و بتن ریز درجه عصر مرد )برادران(ره هشت مرند مرکز شما

 13971226 13970827 400 معماري )کار و دانش( 2نقشه کش عمومی ساختمان درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 

 13971205 13970827 270 ساختمان )کار و دانش( 1کار درجه  بناي سفت عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 

 13980114 13970827 480 طال و جواهرسازي طال ساز یکسره زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 

 13971024 13970829 95 صنایع خودرو )موتور(تعمیرسیستم مولد قدرت عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971106 13970911 200 ساختمان و شیشه دوجدارهUPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل صبح مرد دو تبریز مرکز شماره 

 13971227 13971004 200 ساختمان و شیشه دوجدارهUPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971101 13970926 90 بهداشت و ایمنی hse-msسازي سامانه مدیریت مسئول پیاده  عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971127 13971102 48 ساختمان متره و برآورد احجام کار عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971019 13970901 170 ساختمان * 1بتن ساز و بتن ریز درجه  صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971002 13970903 100 جوشکاري و بازرسی جوش E1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل  صبح دمر مرکز شماره دو تبریز 

 13971002 13970828 120 امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس اوراق بهادار عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971008 13970911 120 امور مالی و بازرگانی رتحلیل گر بورس اوراق بهادا صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971010 13970905 150 امور زراعی زعفران کار صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13980416 13971022 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13980528 13970830 720 صنایع خودرو * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  عصر مرد )منظورهدو(مرکز شماره یازده هشترود 

 13980114 13970915 445 صنایع پوشاك ضخیم دوز زنانه صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 



٢٣ 
 

 13980120 13970913 190 تاسیسات تعمیر کار آبگرمکن دیواري عصر مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971102 13970908 62 بهداشت و ایمنی رعایت الزامات سالمت،بهداشت و ایمنی کار با لیزر عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971206 13970903 520 برق برقکار صنعتی  یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971204 13970903 312 کنترل و ابزار دقیق  PLCکارور  صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13980126 13970920 312 کنترل و ابزار دقیق  PLCکارور  عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971017 13971006 66 مکانیک دریل کاري و اره کار ي یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971029 13971018 66 مکانیک دریل کاري و اره کار ي یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971110 13971030 66 مکانیک دریل کاري و اره کار ي یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971124 13971111 66 مکانیک دریل کاري و اره کار ي یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971206 13971125 66 مکانیک دریل کاري و اره کار ي یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971218 13971207 66 مکانیک دریل کاري و اره کار ي یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971022 13970906 200 ماکیان امور دام و پرورش دهنده زنبور عسل صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971222 13970904 302 فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر طراح سیستم هاي فتوولتائیک عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971201 13970904 302 فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر طراح سیستم هاي فتوولتائیک صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971213 13970919 295 معماري )2درجه(طراحی معماري داخلی صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13980322 13971003 640 مکانیک * 2تراشکار درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971117 13970906 180 اوري اطالعاتفن Androidردي برنامه نویس برنامه هاي کارب یکسره مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 قلمزن فلز صبح زن الله -مرکز شماره پانزده تبریز
صنایع 
 13971223 13970910 436 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 13971114 13970912 90 اوري اطالعاتفن کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار صبح زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13980212 13970912 100 اوري اطالعاتفن کارور پیشرفته اینترنت صبح زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971222 13971002 303 معماري کمک برقکار ساختمان  صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971011 13970917 100 جوشکاري و بازرسی جوش ) PT(آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ  صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971020 13970910 162 الکترونیک تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971012 13970925 96 برق مونتاژ و نصب تابلوهاي فرمان موتوري یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971019 13971015 32 برق مونتاژ و نصب تابلوهاي اصالح ضریب قدرت  یکسره مرد )دو منظوره(کزشماره یک تبریز مر



٢۴ 
 

 13980119 13971022 352 برق مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق یکسره زن )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971208 13970915 511 کنترل و ابزار دقیق نعتیاتوماسیون کار ص یکسره مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971107 13971005 115 مکانیک  CATIAطراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با  نرم افزار صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971024 13970912 92 مکانیک CATIAکار با نرم افزار  عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971114 13970925 60 گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی اسانس گیري از گیاهان دارویی عصر زن مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13971102 13970921 120 جوشکاري و بازرسی جوش ) MT(آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی  عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 

 قلمزن فلز عصر زن ه الل-مرکز شماره پانزده تبریز
صنایع 
 13980204 13970917 436 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 13971106 13970929 40 خدمات آموزشی آزمونگر عصر زن مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13980209 13971107 96 امور مالی و بازرگانی کارآفرین عصر زن مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13980231 13970917 372 تاسیسات *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  عصر مرد )دومنظوره(دوازده بناب  مرکز شماره

 13980214 13970920 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

 13980224 13970919 496 جوشکاري و بازرسی جوش SMAWهاي فوالدي با فرایند جوشکارسازه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 13971106 13970917 60 صنایع پوشاك الگوسازي و برشکاري بارانی صبح زن مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13971106 13970917 60 صنایع پوشاك الگوسازي و برشکاري بارانی عصر زن مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13971110 13970917 60 صنایع پوشاك الگوسازي و برشکاري بارانی صبح زن مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13971116 13970914 240 تاسیسات )کار و دانش(تعمیرکار ابگرمکن دیواري  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 

 مشبک کار فلز عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 
صنایع 
 13971211 13970915 159 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 13971113 13970927 200 امور دام و ماکیان پرورش دهنده زنبور عسل صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 13971027 13971003 94 معماري Revit Architectureطراحی نقشه هاي ساختمانی با نرم افزار  یکسره زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971002 13970918 54 امور مالی و بازرگانی معامله گر بورس اوراق بهادار عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13980325 13970918 1090 برق )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 13971103 13970918 100 صنایع خودرو تعمیرسیستم سوخت رسانی کاربراتوري وانژکتوري صبح مرد )دومنظوره(

 13980302 13970919 640 مکانیک * 2تراشکار درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 

 13971107 13970920 100 جوشکاري و بازرسی جوش E1ق دستورالعمل جوشکاري قطعات طب عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 



٢۵ 
 

 13971107 13970920 100 جوشکاري و بازرسی جوش E1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل  عصر مرد مرکز شماره دو تبریز

 13971108 13970922 165 امور زراعی پرورش دهنده قارچ دکمه اي عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971018 13970919 130 اوري اطالعاتفن ICDLکاربر  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

 13980223 13971006 450 برق *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13980224 13971003 450 برق *ار و نصاب تابلوهاي برق مونتاژ ک عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13971212 13971003 48 ساختمان Arclewبا نرم افزار  GISکارور اطالعات جغرافیایی  صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971029 13970924 130 اوري اطالعاتفن ICDLکاربر  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 13971123 13970924 210 ساختمان نقشه بردار  صبح مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 

 13971012 13970920 50 امور مالی و بازرگانی )سطح مقدماتی(KABکارآفرینی با رویکرد  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971011 13970920 50 امور مالی و بازرگانی )سطح مقدماتی(KABرد کارآفرینی با رویک صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971026 13970926 50 امور مالی و بازرگانی )سطح مقدماتی(KABکارآفرینی با رویکرد  عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13980126 13970920 85 انساختم * 2کمک بتن ساز و بتن ریز درجه یکسره مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13980119 13970922 570 مکانیک فرزکار  یکسره مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971115 13971011 150 امور زراعی زعفران کار صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 صبح مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 
کار و ) (E3 ) SMAWستی جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی د

 13971214 13970921 288 جوشکاري و بازرسی جوش )دانش

 13971223 13971015 160 صنایع خودرو *سرویس و نگهداري خودرو  صبح زن مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13980119 13971017 134 )بافت(صنایع دستی  سازنده محصوالت نمدي مدرن صبح زن مرکز شماره دو تبریز 

 13980119 13971017 134 )بافت(صنایع دستی  سازنده محصوالت نمدي مدرن صبح زن مرکز شماره دو تبریز 

 13980216 13970925 448 برق تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13971102 13970925 140 اتتاسیس ) تلفیقی(لوله کش لوله هاي پلیمري صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971115 13970925 218 صنایع پوشاك روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971207 13970926 300 )بافت(صنایع دستی  بافنده ترکیبی قالی و گلیم صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13980216 13970927 352 برق مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق عصر مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13971129 13971009 174 ساختمان * 2کمک بناي سفت کار درجه  صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971211 13971006 174 ساختمان * 2کمک بناي سفت کار درجه  عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 



٢۶ 
 

 13971213 13971001 100 تاسیسات نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971207 13971001 100 تاسیسات نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 13980124 13971130 110 صنایع پوشاك لباس مبلدوزنده  صبح زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971030 13971003 100 جوشکاري و بازرسی جوش E2جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل  صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971204 13971019 60 کنترل و ابزار دقیق کالیبراسیون ابزاردقیق صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971206 13971019 60 کنترل و ابزار دقیق کالیبراسیون ابزاردقیق صبح مرد )دومنظوره(اره سه تبریز مرکزشم

 13971125 13971019 60 برق طراحی سیستمهاي اتصال زمین  صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971124 13971102 60 برق طراحی سیستمهاي اتصال زمین  عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971221 13971003 330 مکانیک *  CATIAنقشه کش و طراح صنعتی با  صبح زن )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13980114 13971005 64 برق سیم کشی و عیب یابی مدارهاي پایه ساختمان صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13980229 13971004 365 صنایع پوشاك کاپشن دوز زنانه صبح زن )هدومنظور(مرکزشماره سه تبریز 

 13980115 13971013 325 صنایع پوشاك دوزنده لباس کودك صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
  

  آموزش در صنایع و بنگاھھای اقتصادی -٢جدول شماره 
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 پایان دوره شروع دوره

 13971102 13970125 480 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971015 13970708 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971220 13971016 480 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971127 13970416 1000 صنایع چوب صنعت مشبک کار خاص معلوالن ذهنی و جسمی صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13971213 13970416 880 صنایع چوب صنعت معرق کارخاص معلوالن ذهنی و جسمی عصر مرد )برادران(بستان آباد  مرکز شماره سیزده

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  صبح زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
فرهنگ و 

 13971129 13970421 450 فرش هنر 
 13971022 13970421 450 فرشفرهنگ و  )کار و دانش( 2قالی باف درجه  عصر زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 



٢٧ 
 

 هنر 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  صبح زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
فرهنگ و 

 13971022 13970421 450 فرش هنر 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  عصر زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
فرهنگ و 

 13971022 13970421 450 فرش هنر 
 13971029 13970421 623 صنایع فلزي صنعت در و پنجره ساز الومینیومی صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971018 13970425 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13971106 13970424 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد ه شبسترمرکز شماره ن
 13971106 13970424 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971226 13970424 460 صنایع پوشاك خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 
 13971013 13970424 306 صنایع پوشاك خدمات )کار و دانش(ضخیم دوز زنانه  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 
 13971209 13970424 460 صنایع پوشاك خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 

 13971013 13970425 700 برق صنعت * 2تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه  صبح مرد )برادران(شماره سیزده بستان آباد  مرکز
 13971017 13970424 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست اسکو 

 عروسک دوز عصر زن )برادران(ره چهارده هریس مرکز شما
فرهنگ و 

 13971010 13970425 320 )دوختهاي سنتی(صنایع دستی  هنر 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  صبح زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
فرهنگ و 

 13971003 13970427 450 فرش هنر 

 )کار و دانش( 2جه قالی باف در یکسره زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
فرهنگ و 

 13971003 13970427 450 فرش هنر 
 13971204 13970426 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971019 13970427 640 مکانیک صنعت * 2تراشکار درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971001 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971009 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971003 13970503 110 تاسیسات نعتص مامور قرائت کنتور گاز صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971011 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971019 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971020 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971020 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971001 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 



٢٨ 
 

 13971009 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971003 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971011 13970503 110 تاسیسات نعتص مامور قرائت کنتور گاز عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971019 13970503 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  صبح زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971005 13970513 450 فرش هنر 
 13971010 13970506 268 صنایع چرم، پوست، خز صنعت دوزنده کیف چرمی با دست صبح زن تبریز مرکز شماره پانزده 

 13971212 13970507 795 صنایع پوشاك خدمات )خاص افراد بانیازهاي ویژه(کمک خیاط دوخت شلوار صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971201 13970504 340 صنایع چوب صنعت *روکش کار مصنوعات چوبی  صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971201 13970504 340 صنایع چوب صنعت *روکش کار مصنوعات چوبی  صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971201 13970504 340 صنایع چوب صنعت *روکش کار مصنوعات چوبی  عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971201 13970504 340 صنایع چوب صنعت *روکش کار مصنوعات چوبی  عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971106 13970504 300 صنایع چوب صنعت روکش کار مصنوعات چوبی عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971221 13970508 920 برق صنعت * 2عمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه ت صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971030 13970506 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 13971201 13970507 1090 برق صنعت )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  عصر مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971011 13970506 448 برق صنعت تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  یکسره زن )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 
فرهنگ و 

 13971016 13970901 450 فرش هنر 
 13980131 13970507 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد ره نه شبسترمرکز شما

 13971222 13970507 648 مکانیک صنعت تراشکار  صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971020 13970510 920 برق صنعت * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971116 13970508 920 برق صنعت * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 
 13971024 13970510 540 صنایع چوب صنعت *  2کابینت ساز چوبی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971216 13970508 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد سترمرکز شماره نه شب
 13971216 13970508 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971027 13970510 480 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاربرق خودرو صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971219 13970510 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971222 13970509 920 برق صنعت * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971005 13970513 450 فرشفرهنگ و  )کار و دانش( 2قالی باف درجه  صبح مرد )برادران(غه مرکز شماره پنج مرا



٢٩ 
 

 هنر 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971116 13970513 450 فرش هنر 

 )ر و دانشکا( 2قالی باف درجه  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971024 13970513 450 فرش هنر 

 نقاش سیاه قلم  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971109 13970513 510 هنرهاي تجسمی هنر 
 13971027 13970510 480 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاربرق خودرو صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971129 13970514 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )برادران(اغه مرکز شماره پنج مر
 13971106 13970513 865 صنایع چوب صنعت کابینت ساز چوبی ماهر   یکسره مرد مرکزشماره بیست و سه مراغه
 13971114 13970513 865 صنایع چوب صنعت هر  کابینت ساز چوبی ما یکسره مرد مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13971202 13970517 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971202 13970517 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971202 13970517 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  عصر مرد )برادران(اره پنج مراغه مرکز شم
 13971202 13970517 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 )کار و دانش( 2 قالی باف درجه یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 
فرهنگ و 

 13971214 13971101 450 فرش هنر 

 گیوه باف صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971024 13970517 165 )بافت(صنایع دستی  هنر 

 گیوه باف صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971024 13970517 165 )بافت(صنایع دستی  هنر 
 13980209 13970516 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971002 13970518 920 برق صنعت * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971114 13970519 720 ماشین آالت کشاورزي کشاورزي *مکانیک تراکتور و تیلر  صبح مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 
 13971114 13970519 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره چهارده هریس 

 )گره متقارن(ی قالیباف ترک صبح مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
فرهنگ و 

 13971208 13970521 270 فرش هنر 
 13971207 13970522 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971019 13970522 360 صنایع خودرو صنعت صافکار بدون رنگ عصر مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971003 13970524 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  صبح مرد )برادران(مراغه  مرکز شماره پنج



٣٠ 
 

 13971003 13970524 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971003 13970524 160 صنایع خودرو نعتص *سرویس و نگهداري خودرو  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971109 13970527 268 صنایع چرم، پوست، خز صنعت دوزنده کیف چرمی با دست صبح زن مرکز شماره پانزده تبریز 
 13971109 13970527 268 صنایع چرم، پوست، خز صنعت دوزنده کیف چرمی با دست عصر زن مرکز شماره پانزده تبریز 

 13971109 13970527 268 صنایع چرم، پوست، خز صنعت دوزنده کیف چرمی با دست صبح زن پانزده تبریز مرکز شماره 
 13971109 13970527 268 صنایع چرم، پوست، خز صنعت دوزنده کیف چرمی با دست یکسره زن مرکز شماره پانزده تبریز 
 13971109 13970527 268 صنایع چرم، پوست، خز صنعت دوزنده کیف چرمی با دست عصر زن مرکز شماره پانزده تبریز

 13971109 13970530 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 
 13971006 13970604 448 برق صنعت تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 گل آراي گل هاي طبیعی مقدماتی صبح زن مرکز شماره پانزده تبریز 
فرهنگ و 

 13971108 13970603 700 هنرهاي تزئینی هنر 

 گل آراي گل هاي طبیعی مقدماتی عصر زن مرکز شماره پانزده تبریز 
فرهنگ و 

 13971025 13970603 700 هنرهاي تزئینی هنر 
 13971005 13970606 496 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت SMAWجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند  یکسره دمر )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971019 13970726 170 صنایع خودرو صنعت )جلوبندي ساز(تعمیرکار سیسمتهاي تعلیق خودروهاي سبک  صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 
 13971019 13970726 170 صنایع خودرو صنعت )جلوبندي ساز(تهاي تعلیق خودروهاي سبک تعمیرکار سیسم صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 
 13971109 13970726 170 صنایع خودرو صنعت )جلوبندي ساز(تعمیرکار سیسمتهاي تعلیق خودروهاي سبک  عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 
 13971019 13970726 170 صنایع خودرو صنعت )جلوبندي ساز(هاي سبک تعمیرکار سیسمتهاي تعلیق خودرو عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 
 13971208 13970613 648 مکانیک صنعت تراشکار  صبح مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971002 13970617 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هیجده هادي شهر 
 13980126 13970618 920 برق صنعت * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 سازنده تولیدات چرمی دست دوز صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره هیجده هادي شهر 
فرهنگ و 

 هنر 
صنایع 
 13970929 13970622 158 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 سازنده تولیدات چرمی دست دوز صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره هیجده هادي شهر 
فرهنگ و 

 هنر 
صنایع 
 13970929 13970622 158 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 سازنده تولیدات چرمی دست دوز یکسره زن )دومنظوره(مرکز شماره هیجده هادي شهر 
فرهنگ و 

 هنر 
نایع ص

 13970929 13970622 158 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 سازنده تولیدات چرمی دست دوز عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره هیجده هادي شهر 
فرهنگ و 

 هنر 
صنایع 
 13970929 13970622 158 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 13970929 13970622 158صنایع فرهنگ و  سازنده تولیدات چرمی دست دوز رعص زن )دومنظوره(مرکز شماره هیجده هادي شهر 



٣١ 
 

 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی هنر 

 13971123 13970624 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13980118 13970626 1090 برق صنعت )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  یکسره مرد )ادرانبر(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971016 13970810 480 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 
 13971106 13970626 720 صنایع خودرو صنعت * 2ل هاي سواري بنزینی درجه تعمیرکار اتومبی یکسره مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971223 13970631 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 سوخت نگار چوب و نی صبح زن مرکز شماره پانزده تبریز 
 فرهنگ و

 هنر 
صنایع 
 13971013 13970631 128 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 سازنده تولیدات چرمی دست دوز عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره هیجده هادي شهر 
فرهنگ و 

 هنر 
صنایع 
 13971009 13970703 158 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 
 13971004 13970707 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )نظورهدوم(

 13971016 13970709 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 
شیر  مرکز شماره بیست و دو عجب

 13971208 13970711 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(
 13980124 13970715 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13971110 13970715 480 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  عصر مرد )برادران(ستان آباد مرکز شماره سیزده ب
 13971009 13970715 920 برق صنعت * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971026 13970719 640 مکانیک صنعت * 2ار درجه تراشک عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971102 13970717 520 مکانیک صنعت * 1تراشکار درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971026 13970723 460 صنایع پوشاك خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

 13971004 13970723 460 صنایع پوشاك خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  عصر زن )دومنظوره(دوازده بناب  مرکز شماره
 13971026 13970723 460 صنایع پوشاك خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

 13971015 13970724 720 صنایع خودرو صنعت * 2مبیل هاي سواري بنزینی درجه تعمیرکار اتو یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 
 13971004 13970723 460 صنایع پوشاك خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971026 13970723 460 كصنایع پوشا خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971004 13970723 460 صنایع پوشاك خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971118 13970728 920 برق صنعت * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

 13971111 13970725 1090 برق صنعت )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(ده بناب مرکز شماره دواز
 13980316 13971008 1090 برق صنعت )کار و دانش( 2برقکار صنعتی درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 



٣٢ 
 

 اس دیجیتالعک صبح زن )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
فرهنگ و 

 13971016 13970728 286 هنرهاي تجسمی هنر 
 13971206 13970728 480 صنایع خودرو صنعت * 2صافکار درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13971011 13970730 460 صنایع پوشاك خدمات نازك دوز زنانه یکسره زن )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 
 13971024 13970803 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 13971124 13970801 456 برق صنعت تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی و ظرفشویی صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 
 13971009 13970802 323 مراقبت و زیبایی خدمات آرایشگر و پیرایشگر زنانه صبح زن )دومنظوره(نوزده ملکان مرکز شماره 

 13971030 13970802 430 صنایع پوشاك خدمات ضخیم دوز مردانه صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 
 13971024 13970822 440 صنایع پوشاك خدمات ه روش حجمیالگوساز لباس ب یکسره زن )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13971114 13971101 58 برق صنعت )اجراي ارتینگ(نصب سیستم زمین حفاظتی  صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971009 13970812 185 کالکترونی صنعت تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه صبح مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 13971214 13970827 538 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت * 2جوشکار گاز درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971116 13970827 538 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت * 2جوشکار گاز درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

 13971116 13970827 538 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت * 2جوشکار گاز درجه  عصر مرد )دومنظوره(ه دوازده بناب مرکز شمار
 13971214 13970827 538 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت * 2جوشکار گاز درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

 13971118 13971011 162 الکترونیک صنعت تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه بحص مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971225 13970827 888 صنایع پوشاك خدمات )خاص افراد با نیازهاي ویژه(کمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانه عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13980118 13970827 888 صنایع پوشاك خدمات )خاص افراد با نیازهاي ویژه(اط دوخت سرویس آشپزخانهکمک خی عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13980118 13970827 888 صنایع پوشاك خدمات )خاص افراد با نیازهاي ویژه(کمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانه عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971117 13970827 920 برق صنعت * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  یکسره مرد )نظورهدوم(مرکز شماره دوازده بناب 

مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 
 13971118 13970827 700 برق صنعت * 2برقکار ساختمان درجه  یکسره مرد )دومنظوره(

 13971015 13970812 720 صنایع خودرو صنعت * 2سواري بنزینی درجه  تعمیرکار اتومبیل هاي یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971008 13970822 538 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت * 2جوشکار گاز درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 
 13971205 13970813 920 برق صنعت * 2جه تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی در یکسره مرد )دومنظوره(

 13980118 13970814 480 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971206 13970819 448 برق صنعت تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی عصر مرد مرکز شماره نه شبستر

 13980415 13971201 920 برق صنعت * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  یکسره مرد )برادران(آباد مرکز شماره سیزده بستان 
 13971002 13970822 200 خدمات آموزشی خدمات مربی مهد کودك صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 



٣٣ 
 

 13980125 13970822 480 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  عصر مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971019 13970906 240 صنایع چوب صنعت کابینت سازي پیشرفته آشپزخانه باصفحه فشرده چوبی وکامپوزیتی  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971019 13970908 240 صنایع چوب صنعت فشرده چوبی وکامپوزیتی کابینت سازي پیشرفته آشپزخانه باصفحه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971124 13970827 400 معماري صنعت )کار و دانش( 2نقشه کش عمومی ساختمان درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 
 13971226 13970827 500 تاسیسات صنعت * 2لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 
 13971212 13970826 880 صنایع خودرو صنعت 2درجه ) سنگین و نیمه سنگین(تعمیرکار خودروهاي تجاري  یکسره مرد )دومنظوره(

مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 
 13970929 13970826 140 مراقبت و زیبایی خدمات ردانهکاربر مواد شیمیایی در پیرایش م صبح مرد )دومنظوره(

 13971029 13970830 300 اوري اطالعاتفن خدمات کاربر رایانه صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 یکسره مرد )دومنظوره(
 کار و( E8 ) SMAW(جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی 

 13971026 13971018 196 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت )دانش
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 13971017 13970925 90 ساختمان صنعت کارگر عمومی جوشکاري صبح مرد )دومنظوره(
 13971129 13970828 456 برق صنعت تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی و ظرفشویی صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 
 13971204 13970828 480 برق صنعت تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 
لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهاي تبادل حرارت و پکیج شوفاژ 

 13971101 13970828 268 تاسیسات صنعت گازي
 13971003 13970829 114 امور مالی و بازرگانی خدمات )ویزیتور(بازاریاب و فروشنده حضوري عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13971030 13970901 224 اموراداري خدمات *مسیول امار و اطالعات پرسنلی  صبح زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971024 13970830 230 اوري اطالعاتفن خدمات کاربر اتوماسیون اداري صبح مرد )دومنظوره(شماره شش میانه مرکز 

 13971024 13970830 230 اوري اطالعاتفن خدمات کاربر اتوماسیون اداري عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971024 13970830 230 اوري اطالعاتفن خدمات اسیون اداريکاربر اتوم صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971002 13970830 132 صنایع خودرو صنعت سرویسکار خودرو  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971002 13970830 132 صنایع خودرو صنعت سرویسکار خودرو  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 13971002 13970830 132 صنایع خودرو صنعت سرویسکار خودرو  عصر مرد )دومنظوره(ه شش میانه مرکز شمار
 13971002 13970830 132 صنایع خودرو صنعت سرویسکار خودرو  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971012 13970830 180 ییمراقبت و زیبا خدمات پیرایشگر مردانه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971012 13970830 180 مراقبت و زیبایی خدمات پیرایشگر مردانه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971008 13970830 158صنایع فرهنگ و  سازنده تولیدات چرمی دست دوز عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 



٣۴ 
 

 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی هنر 

 سازنده تولیدات چرمی دست دوز صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
فرهنگ و 

 هنر 
صنایع 
 13971008 13970830 158 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 13971222 13970903 460 صنایع پوشاك خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  صبح زن )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 
 13971016 13970903 184 مراقبت و زیبایی خدمات * 2پیرایشگر مردانه درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 
 13971222 13970903 460 صنایع پوشاك خدمات *2نازك دوز زنانه درجه  عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 

 13971019 13970917 30 برق صنعت نصب و تعمیر درب هاي اتوماتیک کسرهی مرد مرکز شماره دو تبریز 
 13971019 13970917 30 برق صنعت نصب و تعمیر درب هاي اتوماتیک صبح مرد مرکز شماره دو تبریز 
 13971019 13970917 30 برق صنعت نصب و تعمیر درب هاي اتوماتیک عصر مرد مرکز شماره دو تبریز 

 13971019 13970917 30 برق صنعت نصب و تعمیر درب هاي اتوماتیک عصر مرد تبریز  مرکز شماره دو

 سازنده تولیدات چرمی دست دوز عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
فرهنگ و 

 هنر 
صنایع 
 13971011 13970904 158 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 13971128 13970904 830 صنایع چوب صنعت * 2درودگر درجه  یکسره ردم )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 )کار و دانش(2قالی باف درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
فرهنگ و 

 13971221 13970904 450 فرش هنر 

 )کار و دانش(2قالی باف درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
فرهنگ و 

 13971221 13970904 450 فرش هنر 
 13971012 13970904 164 صنایع پوشاك خدمات سري دوز حرفه اي عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971012 13970904 164 صنایع پوشاك خدمات سري دوز حرفه اي صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971017 13970904 184 مراقبت و زیبایی خدمات * 2یشگر مردانه درجه پیرا صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971012 13970904 164 صنایع پوشاك خدمات سري دوز حرفه اي صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 

 )کار و دانش(2قالی باف درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
فرهنگ و 

 13971221 13970904 450 فرش هنر 
 13971202 13970907 180 صنایع غذایی کشاورزي خمیر گیر و فرکار ماهر صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
 13980528 13970906 106 صنایع غذایی کشاورزي مرباپزصنعتی صبح زن مرکز شماره نه شبستر
 13971223 13970907 180 یصنایع غذای کشاورزي خمیر گیر و فرکار ماهر عصر مرد مرکز شماره نه شبستر

 )کار و دانش(2قالی باف درجه  عصر زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13980325 13970906 450 فرش هنر 

 )کار و دانش(2قالی باف درجه  صبح زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13980211 13970906 450 فرش هنر 



٣۵ 
 

 )کار و دانش( 2گلیم باف درجه  عصر زن )برادران(ه مرکز شماره پنج مراغ
فرهنگ و 

 13980201 13970906 320 )بافت(صنایع دستی  هنر 
 13971124 13970905 400 معماري صنعت )کار و دانش( 2نقشه کش عمومی ساختمان درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971124 13970905 424 معماري صنعت )کار و دانش(نقشه کشی معماري  عصر ردم )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971002 13970907 70 صنایع غذایی کشاورزي نانوایی نان سنتی سنگک صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13971219 13970907 246 كصنایع پوشا خدمات *بچه گانه و دخترانه دوز  صبح زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971219 13970907 246 صنایع پوشاك خدمات *بچه گانه و دخترانه دوز  عصر زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971219 13970907 246 صنایع پوشاك خدمات *بچه گانه و دخترانه دوز  عصر زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 گلساز عمومی صبح زن )رادرانب(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971218 13970907 350 هنرهاي تزئینی هنر 

 بافت کاله، جوراب ،کفش با دو میل  صبح زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971010 13970907 15 )بافت(صنایع دستی  هنر 

 ،کفش با دو میل بافت کاله، جوراب  صبح زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971010 13970907 15 )بافت(صنایع دستی  هنر 

 سازنده تولیدات چرمی دست دوز صبح زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 هنر 
صنایع 
 13971130 13970907 158 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 13971204 13970907 240 صنایع چوب صنعت پارکت چوبی نصاب صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971207 13970908 372 تاسیسات صنعت *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  صبح مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971207 13970908 372 تاسیسات صنعت *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  عصر مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 حکاك چرم عصر زن شماره نه شبستر مرکز
فرهنگ و 

 هنر 
صنایع 
 13980124 13970910 150 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 سازنده تولیدات چرمی دست دوز عصر زن مرکز شماره نه شبستر
فرهنگ و 

 هنر 
صنایع 
 13980128 13970910 158 )چرم’شیشه’سنگ’چاپ’سفال’فلز’چوب(دستی

 13971019 13970912 112 برق صنعت سیم کشی مدارهاي الکتریکی ساختمان به صورت توکار صبح مرد )برادران(ج مراغه مرکز شماره پن
 13980301 13970912 332 خدمات تغذیه اي خدمات )کار و دانش( 2شیرینی پز درجه عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971225 13970912 323 مراقبت و زیبایی خدمات رایشگر و پیرایشگر زنانهآ صبح زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13980121 13970912 323 مراقبت و زیبایی خدمات آرایشگر و پیرایشگر زنانه عصر زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13980322 13970912 323 یباییمراقبت و ز خدمات آرایشگر و پیرایشگر زنانه عصر زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971103 13970914 108 صنایع پوشاك خدمات *شلوار دوز   صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971101 13970913 105 خدمات آموزشی خدمات مشاور خرید و فروش اتومبیل صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
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 13971102 13970914 105 خدمات آموزشی خدمات مبیلمشاور خرید و فروش اتو صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
 13980126 13970914 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   یکسره مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971010 13970927 130 اوري اطالعاتفن خدمات ICDLکاربر  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 
 13971116 13970917 103 صنایع چوب صنعت منبت کاري چوب صبح مرد شماره پانزده تبریز مرکز

 طراح طال و جواهر با رایانه مقدماتی صبح مرد مرکز شماره پانزده تبریز
فرهنگ و 

 13971103 13970927 140 طال و جواهرسازي هنر 
 13971116 13970917 103 وبصنایع چ صنعت منبت کاري چوب صبح زن مرکز شماره پانزده تبریز
 13971104 13970917 103 صنایع چوب صنعت منبت کاري چوب یکسره زن مرکز شماره پانزده تبریز
 13971020 13970917 103 صنایع چوب صنعت منبت کاري چوب عصر زن مرکز شماره پانزده تبریز
 13971104 13970917 103 صنایع چوب صنعت منبت کاري چوب عصر زن مرکز شماره پانزده تبریز
 13971023 13970924 258 گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشاورزي کاربر گیاهان دارویی یکسره زن مرکز شماره پانزده تبریز
 13971020 13970917 210 ساختمان صنعت در و پنجره ساز پروفیل آهنی  یکسره مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971030 13970917 260 خدمات تغذیه اي خدمات شیرینی پز شیرینی هاي خشک رهیکس مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971222 13970917 564 صنایع فلزي صنعت )نازك کار(ورقکار  یکسره مرد مرکز شماره نه شبستر

 13971104 13971003 153 ساختمان صنعت 2کمک ارماتور بند درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 
کز شماره بیست و دو عجب شیر مر
 13971008 13970915 180 مراقبت و زیبایی خدمات پیرایشگر مردانه  یکسره مرد )دومنظوره(

 )ترکی بافت(بافت قالی  صبح زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
فرهنگ و 

 13971118 13971003 30 فرش هنر 

 )بافت ترکی(بافت قالی  عصر زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
فرهنگ و 

 13971019 13971003 30 فرش هنر 
 13971121 13970917 550 صنایع چوب صنعت کابینت ساز چوبی یکسره مرد )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13980120 13970917 450 فرش هنر 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  عصر مرد )برادران(ره پنج مراغه مرکز شما
فرهنگ و 

 13980222 13970917 450 فرش هنر 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13980120 13970917 450 فرش هنر 

 )کار و دانش( 2درجه قالی باف  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13980222 13970917 450 فرش هنر 
 13980208 13970917 450 فرشفرهنگ و  )کار و دانش( 2قالی باف درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 



٣٧ 
 

 هنر 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13980222 13970917 450 فرش هنر 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13980120 13970917 450 فرش هنر 

 )ترکی بافت(بافت قالی  عصر زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
فرهنگ و 

 13971019 13971003 30 فرش هنر 
 13980430 13970920 700 برق صنعت * 2برقکار ساختمان درجه  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 
 13971110 13971027 104 صنایع فلزي صنعت smawجوشکاري دستی با فرایند  یکسره مرد )دومنظوره(

مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 
 13971123 13971111 74 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت بتکارگر نقطه جوشکاري ثا یکسره مرد )دومنظوره(

 13971022 13970921 132 صنایع خودرو صنعت سرویسکار خودرو  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971012 13970922 200 امور دام و ماکیان کشاورزي پرورش دهنده زنبور عسل یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 

 13971212 13970924 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 
مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

 13971113 13970924 360 صنایع چوب صنعت سازنده تختخواب چوبی تاشو یکسره مرد )دومنظوره(
 13980229 13970924 720 صنایع خودرو صنعت تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13971212 13970924 246 صنایع پوشاك خدمات *بچه گانه و دخترانه دوز  صبح زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  بحص زن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13980229 13970924 450 فرش هنر 
 13971209 13971001 460 صنایع پوشاك خدمات نازك دوز زنانه یکسره زن مرکز شماره پانزده تبریز

 13971017 13970927 139 برق صنعت فن ورز شبکه هوایی برق یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 
 13971115 13970927 350 اموراداري خدمات کارمند امور اداري یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 13971015 13970927 80 اوري اطالعاتفن خدمات )E-Citizen(استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکی  صبح مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 
 13971027 13970927 130 خدمات تغذیه اي خدمات )کار و دانش(اشپز سنتی  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971026 13970927 130 خدمات تغذیه اي خدمات )کار و دانش(اشپز سنتی  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971222 13970927 720 صنایع خودرو صنعت بنزینی   تعمیرکاراتومبیل هاي سواري یکسره مرد )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13980125 13970929 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 
 13971115 13970928 282 خدمات آموزشی خدمات هاي اجتماعی مربی پیشگیري از اعتیاد و دیگر آسیب یکسره مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 



٣٨ 
 

 )کار و دانش(2قالی باف درجه  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 
فرهنگ و 

 13980201 13971001 450 فرش هنر 

 )کار و دانش(2قالی باف درجه  عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 
فرهنگ و 

 13980201 13971001 450 فرش هنر 
 13971101 13971001 170 صنایع خودرو صنعت )جلوبندي ساز(تعمیرکار سیسمتهاي تعلیق خودروهاي سبک  عصر مرد )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 )کار و دانش(پولک و منجوق دوز  عصر زن )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
فرهنگ و 

 13971016 13971005 75 )دوختهاي سنتی(صنایع دستی  هنر 

 )ترکی بافت(بافت قالی  عصر زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
فرهنگ و 

 13971019 13971003 30 فرش هنر 
 13971025 13971003 80 اوري اطالعاتفن خدمات )E-Citizen(استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکی  صبح زن )برادران(مرکز شماره ده اهر 
 13971025 13971003 80 اوري اطالعاتفن خدمات )E-Citizen(استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکی  عصر مرد )برادران(مرکز شماره ده اهر 

 13980204 13971020 640 مکانیک صنعت * 2تراشکار درجه  یکسره مرد )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971127 13971003 450 برق صنعت *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  یکسره مرد )دومنظوره( مرکزشماره چهارسراب

مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 
 13971018 13971003 66 مکانیک صنعت *دریل کار و اره کار  صبح مرد )دومنظوره(

 13980408 13971004 720 صنایع خودرو تصنع تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی   صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971017 13971004 66 مکانیک صنعت *دریل کار و اره کار  صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971205 13970520 1515 صنایع چرم، پوست، خز صنعت )خاص دانش آموزان با نیازهاي ویژه(تعمیرکار کفش یکسره مرد مرکز شماره پانزده تبریز

 13971010 13970903 85 هتلداري خدمات سر میزبان رستوران صبح مرد مرکزشماره بیست و سه مراغه
 13971003 13970802 242 امور باغی کشاورزي )خاص دانش آموزان با نیازهاي ویژه(گل کاري گل هاي درون خانه اي  صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 )کار و دانش(طال و جواهر ساز  یکسره مرد بریز مرکز شماره پانزده ت
فرهنگ و 

 13971102 13970826 480 طال و جواهرسازي هنر 

 )دامله تراش(گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی  یکسره مرد مرکز شماره پانزده تبریز 
فرهنگ و 

 13971010 13970826 338 طال و جواهرسازي هنر 
 13971226 13970828 272 کنترل و ابزار دقیق صنعت * 2درجه  PLCکارور  عصر مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971010 13970912 62 بهداشت و ایمنی خدمات بهداشت وایمنی درمحیط کار الکترونیک’ رعایت الزامات سالمت صبح مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971022 13970915 54 بهداشت و ایمنی خدمات )بافت(بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی’ رعایت الزامات سالمت رعص مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971011 13970917 54 بهداشت و ایمنی خدمات بهداشت و ایمنی در محیط کار برق’ رعایت الزامات سالمت صبح مرد )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 13971107 13971001 54 بهداشت و ایمنی خدمات بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی’ رعایت الزامات سالمت عصر مرد )برادران(رند مرکز شماره هشت م
 13971025 13970829 118 امور مالی و بازرگانی خدمات تحلیلگر تکنیکال بورس صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 



٣٩ 
 

 13971020 13970829 110 امور مالی و بازرگانی خدمات )کار و دانش(تحلیل گر بورس  صبح مرد )رهدومنظو(مرکزشماره سه تبریز 
 13971001 13970829 54 امور مالی و بازرگانی خدمات معامله گر بورس اوراق بهادار عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971109 13970829 120 امور مالی و بازرگانی خدمات اوراق بهادارتحلیل گر بورس  عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971102 13970907 192 امور مالی و بازرگانی خدمات انباردار عصر مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 

 13971013 13970920 50 امور مالی و بازرگانی خدمات )سطح مقدماتی(KABکارآفرینی با رویکرد  صبح مرد مرکز شماره پانزده تبریز
 13971013 13970922 50 امور مالی و بازرگانی خدمات )سطح مقدماتی(KABکارآفرینی با رویکرد  صبح مرد ل-مرکز شماره پانزده تبریز

 13971121 13970927 230 امور باغی کشاورزي تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و ساکولنت ها صبح زن )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971220 13970927 230 امور باغی کشاورزي تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و ساکولنت ها عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971012 13970927 54 بهداشت و ایمنی خدمات بهداشت و ایمنی در محیط کار برق’ رعایت الزامات سالمت صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 13971012 13970627 132 صنایع پوشاك خدمات دوزنده پوشاك حمام عصر زن )دومنظوره(
 13971114 13970813 250 تاسیسات صنعت امدادگر گاز شهري و روستایی صبح مرد )دومنظوره(مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 13971019 13970813 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز عصر مرد )دومنظوره(یک آذرشهر  مرکز شماره بیست و
 13971104 13970816 110 تاسیسات صنعت مامور قرائت کنتور گاز صبح مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971115 13970816 250 تاسیسات صنعت امدادگر گاز شهري و روستایی یکسره مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971114 13970816 250 تاسیسات صنعت امدادگر گاز شهري و روستایی یکسره مرد مرکز شماره نه شبستر
 13971001 13970826 90 خدمات آموزشی خدمات بکارگیري پداگوژي در آموزش هاي فنی و حرفه اي صبح مرد )دومنظوره(مرکزشماره سه تبریز 
 13971001 13970914 60 بهداشت و ایمنی خدمات مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971017 13971002 60 بهداشت و ایمنی خدمات مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971022 13970927 54 بهداشت و ایمنی خدمات بهداشت وایمنی در محیط کار بهداشت و ایمنی’زامات سالمترعایت ال صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971020 13970927 54 بهداشت و ایمنی خدمات بهداشت وایمنی در محیط کار بهداشت و ایمنی’رعایت الزامات سالمت صبح مرد )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971029 13970927 54 بهداشت و ایمنی خدمات بهداشت و ایمنی در محیط کار برق’ رعایت الزامات سالمت عصر مرد )برادران(اغه مرکز شماره پنج مر
 13971024 13971002 80 کنترل و ابزار دقیق صنعت  PLC-S7-400برنامه نویسی  عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971005 13970924 50 برق صنعت رعایت ایمنی در شبکه هاي توزیع برق صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971022 13971006 54 بهداشت و ایمنی خدمات بهداشت و ایمنی در محیط کار برق’ رعایت الزامات سالمت عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971006 13970926 50 برق صنعت منی در شبکه هاي توزیع برقرعایت ای صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971103 13970929 120 حمل و نقل زمینی صنعت اپراتور باالبر بوم عایق عصر مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971104 13971008 120 حمل و نقل زمینی صنعت اپراتور باالبر بوم عایق صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971019 13971008 50 برق صنعت رعایت ایمنی در شبکه هاي توزیع برق صبح مرد )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
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 13971114 13970722 160 صنایع خودرو صنعت *گهداري خودرو سرویس و ن )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971114 13970919 200 صنایع خودرو صنعت تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروي سبک  مرکز شماره دو تبریز 

 13971025 13970419 480 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971001 13970801 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  )دو منظوره(اره یک تبریز مرکزشم

 13971003 13970817 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13980204 13970624 720 صنایع خودرو صنعت * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971019 13970906 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971029 13970924 130 صنایع خودرو صنعت تعمیر موتورخودرو بنزینی )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971108 13970924 130 صنایع خودرو صنعت تعمیر موتورخودرو بنزینی )نظورهدو م(مرکزشماره یک تبریز 
 13971110 13970917 160 صنایع خودرو صنعت *سرویس و نگهداري خودرو  )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 
 13971011 13970919 45 صنایع خودرو صنعت تعمیرسیستم برق و تزئینات پراید )دومنظوره(

 13971005 13970904 132 صنایع خودرو صنعت سرویسکار خودرو  )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971005 13970904 132 صنایع خودرو صنعت سرویسکار خودرو  )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13971205 13970813 384 برق صنعت برقکار ساختمان )دومنظوره(مرکز شماره شش میانه 
 13980122 13970918 384 برق صنعت برقکار ساختمان )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13971124 13970927 112 برق صنعت سیم کشی مدارهاي پایه ساختمان به صورت روکار مرکز شماره دو تبریز 
 13971004 13970903 112 برق صنعت تعمیر موتورهاي آسنکرون سه فاز مرکز شماره دو تبریز 

 13971213 13970717 448 برق صنعت تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 



۴١ 
 

 13980417 13970914 700 برق صنعت * 2برقکار ساختمان درجه  )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971118 13970728 384 برق صنعت برقکار ساختمان )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 
 13971219 13970728 384 برق صنعت برقکار ساختمان )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

 13971222 13970901 384 برق صنعت برقکار ساختمان )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971204 13970722 448 برق صنعت تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 

 13971104 13970724 112 برق صنعت سیم کشی مدارهاي پایه ساختمان به صورت روکار مرکزشماره بیست و سه مراغه
 13971106 13970918 112 برق صنعت سیم کشی مدارهاي پایه ساختمان به صورت روکار مرکزشماره بیست و سه مراغه

 13971220 13970826 480 برق صنعت م خانگی برقی حرارتی و گردندهتعمیرکار لواز )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب 
 13971030 13970921 100 تاسیسات صنعت نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي مرکز شماره دو تبریز 

 13971022 13970905 100 تاسیسات صنعت نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971015 13970714 372 تاسیسات صنعت *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 13971222 13970924 372 تاسیسات صنعت *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971218 13970827 305 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت SMAWجوشکارمخازن فوالدي با فرایند  مرکز شماره دو تبریز 
 13971030 13970924 288 جوشکاري و بازرسی جوش صنعت ) SMAW ( E3جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی  )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 
 13971110 13970830 100 گانیامور مالی و بازر خدمات )سطح کامل(KABکارافرینی با رویکرد  مرکز شماره دو تبریز 

 13971010 13970919 50 امور مالی و بازرگانی خدمات )سطح مقدماتی(KABکارآفرینی با رویکرد  )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971215 13970914 96 امور مالی و بازرگانی خدمات کارآفرین )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13971006 13970915 50 امور مالی و بازرگانی خدمات )سطح مقدماتی(KABکارآفرینی با رویکرد  )منظوره دو(مرکزشماره یک تبریز 
 13971026 13970814 300 اوري اطالعاتفن خدمات کاربر رایانه )دومنظوره(مرکز شماره هیجده هادي شهر 
 13971029 13970522 130 اوري اطالعاتفن خدمات ICDLکاربر  مرکز شماره نه شبستر
 13971022 13970617 130 اوري اطالعاتفن خدمات ICDLکاربر  مرکز شماره نه شبستر

 13971003 13970919 130 اوري اطالعاتفن خدمات ICDLکاربر  )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 
 13971208 13971020 130 اوري اطالعاتفن خدمات ICDLکاربر  )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971006 13970828 130 اوري اطالعاتفن خدمات ICDLکاربر  )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971113 13971008 130 اوري اطالعاتفن خدمات ICDLکاربر  )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971004 13970825 80 گردشگري خدمات سرپرست کاروان هاي زیارتی )برادران(مرکز شماره هشت مرند 
 13971003 13970827 80 گردشگري خدمات سرپرست کاروان هاي زیارتی )برادران(مرکز شماره هشت مرند 

 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
فرهنگ و 

 13971128 13970524 450 فرش هنر 
 13980411 13971001 450 فرشفرهنگ و  )و دانش کار( 2قالی باف درجه  )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 



۴٢ 
 

 هنر 

 13971115 13970823 200 امور دام و ماکیان کشاورزي پرورش دهنده زنبور عسل مرکز شماره دو تبریز 
 13971228 13970919 200 امور دام و ماکیان کشاورزي پرورش دهنده زنبور عسل )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 

 13971022 13970826 200 امور دام و ماکیان کشاورزي پرورش دهنده زنبور عسل ه شبسترمرکز شماره ن
مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

 13971008 13970917 64 امور باغی کشاورزي پسته کار )دومنظوره(
 13971011 13970917 107 امور باغی کشاورزي هرس کار )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

 13971019 13970729 250 امور زراعی کشاورزي کشتکار گلخانه هاي خاکی )برادران(شماره پنج مراغه مرکز 
 13971011 13970829 150 امور زراعی کشاورزي زعفران کار )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
 13971020 13970917 150 امور زراعی کشاورزي زعفران کار )دومنظوره(مرکز شماره هفده ورزقان 

مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 
 13971020 13970918 115 امور زراعی کشاورزي پرورش دهنده قارچ صدفی  )دومنظوره(

مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 
 13971104 13971009 115 امور زراعی کشاورزي پرورش دهنده قارچ صدفی  )دومنظوره(

 13971003 13970812 150 امور زراعی کشاورزي زعفران کار مرکز شماره دو تبریز 
 13971204 13970920 150 امور زراعی کشاورزي زعفران کار مرکز شماره دو تبریز 

 13971124 13970919 165 امور زراعی کشاورزي پرورش دهنده قارچ دکمه اي )دومنظوره(مرکز شماره هفت کلیبر 
 13971222 13970927 250 غذیه ايخدمات ت خدمات آشپز )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971127 13970927 250 خدمات تغذیه اي خدمات آشپز )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 

 کشاورزي کشت گلرنگ مرکز شماره دو تبریز 
گیاهان دارویی و داروهاي 

 13971101 13971004 60 گیاهی
 13971117 13970920 165 ساختمان صنعت آرماتور بند  مرکز شماره دو تبریز 
 13971022 13970918 85 ساختمان صنعت * 2کمک بتن ساز و بتن ریز درجه مرکز شماره دو تبریز 

 )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 
و شیشه UPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل

 13971219 13970913 200 ساختمان صنعت دوجداره
 13971215 13970920 210 ساختمان صنعت ه بردار نقش )برادران(مرکز شماره پنج مراغه 

 13980120 13970918 303 معماري صنعت کمک برقکار ساختمان  )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز 
 13971204 13970827 402 معماري صنعت نقشه کش عمومی ساختمان )دومنظوره(مرکزشماره چهارسراب 
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 13971104 13970812 170 15 مرد دانشگاه تبریز )دومنظوره(مرکزشماره سھ تبریز  MATLABتحلیلگر داده با نرم افزار  برق
 13980204 13970812 230 15 مرد دانشگاه تبریز )دومنظوره(مرکزشماره سھ تبریز  کاربر اتوماسیون اداری اوری اطالعاتفن

 13971226 13971004 170 20 مرد دانشگاه تبریز )دومنظوره(مرکزشماره سھ تبریز  MATLABتحلیلگر داده با نرم افزار  برق
 13980322 13971022 384 14 مرد دانشگاه پیام نور مراغھ )برادران(مرکز شماره پنج مراغھ  برقکار ساختمان برق

 13971221 13970826 322 20 مرد دانشگاه آزاد اسالمی تبریز )دومنظوره(مرکزشماره سھ تبریز  Autocadنقشھ کش ساختمان با  معماری
 13971102 13971008 163 20 مرد )دانشگاه علمی کاربردی میانھ(کارگاه مکانیک  )دومنظوره(مرکز شماره شش میانھ  )صنایع(پیستولھ کار رنگ خودرو صنایع رنگ
 13971114 13971006 163 20 مرد )دانشگاه علمی کاربردی میانھ(کارگاه مکانیک  )دومنظوره(مرکز شماره شش میانھ  )صنایع(پیستولھ کار رنگ خودرو صنایع رنگ

 )دومنظوره(مرکز شماره شش میانھ  سرویسكار خودرو  صنایع خودرو
دانشکده فنی و مھندسی (جوار دانشگاهکارگاه عمران  

 13971029 13970921 132 20 مرد )میانھ

 )دومنظوره(مرکز شماره شش میانھ  Inventorطراحی و مدلسازی با  مکانیک
دانشکده فنی و مھندسی (کارگاه عمران  جوار دانشگاه

 13971012 13970927 33 15 مرد )میانھ

 )دومنظوره(مرکز شماره شش میانھ  ABAQUSتحلیل مکانیکی با نرم افزار  مکانیک
دانشکده فنی و مھندسی (کارگاه عمران  جوار دانشگاه

 13971013 13970927 40 12 مرد )میانھ

 * ٢درجھ  PLCکارور  کنترل و ابزار دقیق
مرکز شماره بیست و یک آذرشھر 

 13971117 13970826 272 18 مرد دانشگاه آذربایجان٣کارگاه شماره  )دومنظوره(
 13971017 13970625 310 14 مشترک دانشگاه تبریز )دو منظوره(مرکزشماره یک تبریز     Inventorکارور نقشھ کش صنعتی با نرم افزار  مکانیک
 13971130 13970912 222 20 مرد کارگاه معدن )دومنظوره(مرکز شماره ھفده ورزقان  كارگر استخراج زغال معدن

 13971009 13970919 48 25 مرد کارگاه معدن )دومنظوره(مرکز شماره ھفده ورزقان  Arclewبا نرم افزار  GISکارور اطالعات جغرافیایی  ساختمان
 13971125 13971011 100 25 مرد کارگاه معدن )دومنظوره(مرکز شماره ھفده ورزقان  GPSکارور  ساختمان

 13971124 13970726 64 15 مرد دانشگاه شھید مدنی آذربایجان )دومنظوره(مرکزشماره سھ تبریز  اجرای سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان  برق
 13971004 13970919 123 25 مرد کارگاه معدن دانشجویان سھند )دومنظوره(مرکز شماره ھفده ورزقان  ایمنی در معدن معدن

جوشکاری و بازرسی 
 جوش

 ( E3جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی 
SMAW (  مرکز شماره شش میانھ)13980125 13970828 288 15 مرد دانشکده فنی و مھندسیکارگاه مکانیک  )دومنظوره 

 13970929 13970917 40 20 مرد کارگاه مکانیک دانشکده فنی و مھندسی )دومنظوره(مرکز شماره شش میانھ  )مقدماتی(در صنایع  HSEبکارگیری  بھداشت و ایمنی
 13971010 13970913 130 25 مرد دانشگاه بناب١کارگاه فناوری اطالعات  )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب  ICDLکاربر  اوری اطالعاتفن
 13971108 13971011 130 25 مرد دانشگاه بناب٢کارگاه فناوری اطالعات  )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب  ICDLکاربر  اوری اطالعاتفن

 13971228 13970908 384 12 مرد کارگاه برق )دومنظوره(مرکزشماره چھارسراب  برقکار ساختمان برق
جوشکاری و بازرسی 

 )دومنظوره(مرکز شماره دوازده بناب  * ٢جوشکار گاز درجھ  جوش
کارگاه جوشکاری و بازرسی جوش دانشگاه آزاد 

 13980221 13970915 538 15 مرد بناب

 ساختمان
 ARCافزار با نرم GISکارور سیستم اطالعات جغرافیایی  

GIS  13971123 13970922 50 12 مرد جوار دانـشگاھی )برادران(مرکز شماره چھارده ھریس 
 13971103 13970929 50 14 مرد کارگاه حسابداری )برادران(مرکز شماره ده اھر  )سطح مقدماتي(KABكارآفریني با رویكرد  امور مالی و بازرگانی
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 13971024 13971001 40 15 مرد دانشکده فنی و مھندسیhseکارگاه  )دومنظوره(مرکز شماره شش میانھ  )مقدماتی(در صنایع  HSEبکارگیری  بھداشت و ایمنی
 13971026 13971001 60 15 مرد دانشکده فنی و مھندسیhseکارگاه  )دومنظوره(مرکز شماره شش میانھ  )پیشرفتھ(در صنایع  HSEبکارگیری  بھداشت و ایمنی
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جوشکاري و بازرسی 
 13971124 13970830 288 عصر مرد جوشکاري زندان میانه ) E3 ) SMAWجوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی  جوش

 13971202 13970830 384 صبح مرد برق ساختمان میانه برقکار ساختمان برق
 13980121 13970529 450 عصر مرد کارگاه قالیبافی زندان مرند مرند )کار و دانش( 2قالی باف درجه  فرش

 مرند * 2کمک بناي سفت کار درجه  ساختمان
کارگاه صنعت ساختمان زندان 

 13971020 13970607 174 عصر مرد مرند
 13980329 13970709 920 صبح مرد کارگاه برق زندان مراغه مراغه * 2تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه  برق

 13980128 13970523 720 صبح مرد کارگاه اتومکانیک زندان مراغه مراغه * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  صنایع خودرو
 13971001 13970813 162 صبح مرد کارگاه موبایل زندان سراب تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه الکترونیک

 13971008 13970928 45 عصر مرد کارگاه اتومکانیک زندان سراب )تنظیم موتور پراید(تون آپ  صنایع خودرو
 13971010 13970816 219 عصر مرد کارگاه نجاري زندان سراب )پیشرفته ویژه دانشجویان(درودگري  صنایع چوب
 13971211 13971011 250 عصر مرد کارگاه نجاري زندان سراب 2خراط درجه  صنایع چوب

 13971116 13970714 384 صبح مرد کارگاه برق ساختمان مراغه برقکار ساختمان برق
 13971024 13970904 214 عصر مرد کارگاه تاسیسات زندان سراب لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  ساختمان
 13971220 13971025 190 عصر مرد کارگاه تاسیسات زندان سراب تعمیر کار آبگرمکن دیواري تاسیسات

 13980215 13970910 450 صبح مرد کارگاه قالی بافی مراغه )کار و دانش( 2قالی باف درجه  فرش
 13971107 13970721 227 عصر مرد کارگاه تاسیسات زندان مرند کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  ساختمان

 13971012 13970924 130 یکسره مرد کارگاه کامپیوتر زندان تبریز ICDLکاربر  اوري اطالعاتفن

 

 اھنادنز رد شزموا-۵جدول شماره 
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جوشکاري و بازرسی 
 13971012 13970727 305 صبح مرد کارگاه جوشکاري برق زندان تبریز SMAWجوشکارمخازن فوالدي با فرایند  جوش

 13971009 13970926 20 صبح مرد حکاکی وقلم زنی زندان تبریز اره کاري نقره طال و جواهرسازي
 13971009 13970922 60 صبح مرد کارگاه اتومکانیک زندان تبریز تعمیر کالچ وگیربکس ودیفرانسیل معمولی صنایع خودرو

 تبریز آرایشگر ناخن مراقبت و زیبایی
مرقبت وریبایی ارایش زنانه 

 13971012 13970914 110 صبح زن زندان
جوشکاري و بازرسی 

 13971012 13970915 100 صبح مرد کارگاه جوشکاري آرگون  زندان تبریز E1جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل  جوش
 13971003 13970830 112 صبح مرد برق سیم پیچی  زندان تبریز ساختمان به صورت توکارسیم کشی مدارهاي الکتریکی  برق
 13971012 13971004 32 صبح مرد برق سیم پیچی  زندان تبریز سیم پیچی ترانسفورماتور تک فاز برق

 13971009 13970822 100 عصر مرد کارگاه برق ساختمان زندان تبریز تعمیرکار دستگاه محافظ برق الکترونیک
 13971103 13971003 90 عصر مرد کامپیوتر زندان اهر اهر کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار اوري اطالعاتفن

 13970929 13970910 30 صبح زن بندنسوانکارگاه قالی بافی زندان  تبریز )ترکی بافت(بافت قالی  فرش
 13971006 13970908 125 عصر مرد زندان جلفا -دام و ماکیان جلفا مدیر واحد پرورش شتر مرغ امور دام و ماکیان
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تلفننام مرکز
132859212تبریز
6- 232814764تبریز
333826935تبریز
443225030سراب
537452158مراغه
652225037میانه
744443108کلیبر
842264010مرند
9882-942439012شبستر
1044337573اهر

1152626752هشترود
0255- 1237780251بناب

13بستان 
آباد

43334608 -0179
5903- 1443435902هریس
1534432290الله

1744554469ورزقان
1842058501هادیشهر
1937842501ملکان
2033227910اسکو

2132444613آذرشهر
22عجب 

شیر
37627531

2337456001 مراغه
24خسروشه

ر
34237140

2634521007گوگان

آدرس : تبریز جاده سنتو سه راهی ماشین سازي اداره کل آموزش فنی و حرفه اي روبروي نگهبانی مرکز یک تبریز  کد پســتی : 
آدرس : تبریز : خیابان آذربایجان چایکنار به طرف بلوار منجم روبروي کالنتري       13 کوي شهید دستفروش کد پستی   

آدرس : تبریز : میدان دکتر حسابی  – ابتداي رجائی شهر   – جنب مرکز بهداشت شهید باالپور کد پستی    5714589746
 آدرس : سراب  : میدان امیرالمومنین خیابان مهارت کدپستی    5471856869

آدرس : مراغه : اتوبان شهید درخشی نرسیده به دانشگاه آزاد روبروي پارك مسافر کد پستی       5519934714
آدرس : میانه بلوار شهداي زینبیه خیابان فنی وحرفه اي کد پستی     5315745979

آدرس : ورزقان  : فلکه بسیج – کوي فنی وحرفه اي کد پستی 5458113195
آدرس : هادیشهر  : جاده لیوارجان کوي ولیعصر   – مرکز آموزش فنی وحرفه اي هادیشهر کد پستی  : 5431854318

آدرس : ملکان روبروي شهرك باالتر از اداره دامپزشکی جنب اداره هواشناسی کدپسـتی   5561887489

آدرس : کلیبر خیابان معلم خیابان دانشسرا روبروي دبیرستان شهید بهشتی ك پسـتی  5461844196
آدرس : مرند : کیلومتر 5 جاده قدیم مرند  – تبریز شهرك میالد کد پستی  5418913364

آدرس : شبستر  : اول روستاي دیزج خلیل   – خیابان مالکی کد پستی    9381637149
آدرس : اهر : ورودي شهرك شیخ شهاب الدین اهري کد پستی     5166618515

آدرس : هشترود خیابان دانشگاه جنب بهزیستی سابق کدپستی     5571939561
آدرس : بناب  3 کیلومتري پلیس راه پشت سردخانه ایران هالل کد پستی   5553158115

آدرس

آدرس : گوگان  : خیابان فردوسی   – کمربندي جنوبی – جنب انبار  2000 تنی تعاونی کد پستی  5376179831

آدرس : اسکو : آخرشهرستان اسکو   – آخرشهرك ولیعصر جنب اداره ثبت اسناد کد پستی    5351747841
آدرس : آذرشهر  : شهرك شهید مدنی   – جنب هنرستان شهید رجائی کد پستی     5371631738

آدرس : عجبشیر : خیابان امام خمینی روبروي آموزش و پرورش مرکز آموزش فنی وحرفه اي کد پستی    5166618515
آدرس : مراغه : بلوار شهید درخشی  – روبروي پارك مسافر کد پستی  

آدرس : خسروشاه  : خیابان امام خمینی    – فلکه اصلی – کوي فرهنگیان کد پستی  5355176337

آدرس : بستان آباد خیابان شهید مطهري روبروي پمپ بنزین اول جاده شیرین بالغ کد پسـتی  5491743837
آدرس : هریس : بلوار شهید بهشتی  – جنب بیت امام جمعه کد پستی  5391635876

آدرس : تبریز : خیابان الله   – پشت اداره ثبت احوال کد پستی 5176665575

 آذربایجان شرقیلیست مراکز آموزشی   -٧جدول شماره
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جنسیترشته آموزشیآدرس آموزشگاهشهرنام آموزشگاه 

دو منظورهمدیریت صنایع - امور مالی و بازرگانی - صنایع غذایی - کنترل ابزار دقیق - عمران خ امام روبروي بازار صدف بناب شریف

برادرانبرقآذرشهر خ امام خمینی مجتمع تجاري اسکان طبقه دومآذرشهرابتکار

خواهرانمراقبت و زیباییمیانه - شهرك اندیشه  - خیابان 45 متري - جنب لوله کشی کریمیمیانهابتکار نو 

خواهرانطراحی و دوختهادیشهر میدان نبوت - اول خ . پاسداران - جنب تره بار کوچه نوبهار ساختمان عبدل زادههادیشهرابریشم

دومنظورهکشاورزي/خدمات آموزشی /بهداشت و ایمنیخ . آزادي نرسیده به چهارراه ابوریحان از طرف شریعتی  جنب بانک صادرات - پالك  11تبریزاحیا گران بوعلی

دومنظورهکشاورزي( باغی زراعی)/خدمات آموزشی /بهداشت و ایمنیبناب - اول جاده عجبشیر بناب - نانساز - شرکت نوش داروبناباحیا گران بوعلی ( شعبه )

دو منظورهفناوري اطالعاتمرند - خ. جلفا - نرسیده به سه راهی دانشسرا - جنب فروشگاه عروس - ساختمان شکرانیمرند ادیب رایانه

برادرانفناوري اطالعاتهادیشهر - جنب مسجد جامع علمدارهادیشهرارس رایان

برادرانفناوري اطالعات-عمران-برق-امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی اهر خیابان امام خمینی روبروي بانک تجارت مرکزياهرارسباران

برادرانبرق - کنترل ابزار دقیقچهارراه 17 شهریور - به طرف آخر شهناز نرسیده به کوچه لک لر  - روبروي پست بانکتبریزارك دانش

خواهرانطراحی ودوختشبستر خیابان طالقانی روبروي بازار هفتگی نبش کوچه مهر پالك 72شبسترارمغان هنر

برادرانفناوري اطالعاتخسروشهر - خ . شهید بهشتی - محله بازار - جنب منزل حاج حمید بابایی - پ 90 - طبقه دومخسرو شاهاستعدادهاي برتر

خواهرانمراقبت زیباییسه راهی شمس تبریزي جنب داروخانه امیر قاسمیتبریزاسماء

خواهرانطراحی دوخت - صنایع دستی ( دوخت هاي سنتی )تقاطع طالقانی  و 17 شهریور جدید - مابین بستنی الله زار و کلینیک مادر - پالك طبقه همکف تبریزاصیل

خواهرانمراقبت زیباییخ . آخونی - خ . فرهنگ - روبروي بازارچه امیر کبیر - فروشگاه نقی زاده - ط . دوم - پالك  2تبریزاطهر

دو منظورهفناوري اطالعات-خدمات آموزشی  - امور اداري - - مدیریت صنایع - نرم افزار مابین سه راه امین و باغ گلستان- روبروي بانک صادرات-  جنب کفش ملی - ط . 1تبریزاعتماد

خواهرانمراقبت زیباییسهند - فاز 2 - علوي 10  - فرعی 2شهر جدید سهند اعیان

خواهرانمراقبت زیباییمرند خیابان شریعتی کوچه صمصامی پالك4مرند اقلیما

خواهرانطراحی و دوختخیابان شریعتی روبروي بانک کشاورزي - پالك  250عجبشیراکبري

دو منظورهامور مالی و بازرگانی/خدمات آموزشی /مدیریت صنایع - ننرم افزارهاي چهار راه هفده شهریور - جنب قنادي نیا گارا - ساختمان شماره 2 - پالك  2تبریزالبرز رایانه

خواهرانفناوري اطالعات-امورمالی و بازرگانیورزقان چهارراه دانشورزقانالمهدي ورزقان 

خواهرانصنایع دستی وهنرينصف راه کوي تبریز نو پالك  2 طبقه باالتبریزالهام

دو منظورهامور مالی و بازرگانی - مدیریت صنایع - طراحی دوخت - خدمات آموزشی  - دیزج نرسیده به مدرسه شهید رفیعی بن بست قائمیاسکو امام سجاد

خواهرانفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی - برق ایلخچی - روبروي آتش نشانی - ط . سوم - کاشانی باالي دارائیایلخچیامید فردا

دو منظورهبهداشت ایمنی/امور مالی بازرگانی - خدمات آموزشی  - صنایع دستی ( دوخت سنتی جاده ائل گلی - کوي سهند بلوار والیت- عدالت 1 - اول دادگستري - طبقه همکفتبریزاندیشه برتر

خواهرانطراحی ودوختمراغه خیابان خواجه نصیر کوچه شیخ تاج کوچه رحمانی ك 25مراغهانوري

خواهرانمراقبت زیباییخیابان کمربندي چهارراه ماراالن به طرف آبرسان جنب قنادي برادران ایوبی تبریزانیس

دو منظورهفناوري اطالعات/عمران/برق/اتومکانیکتبریز- بلوار منجم - نرسیده به میدان ستار خان - روبروي پمپ بنزین - طبقه اولتبریزاوج گیران فردا

برادرانامور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  - بهداشت و ایمنی - هنر هاي تجسمی مراغه -  خ . قدس - کوچه مال محمود - جنب آموزشگاه اسطورهمراغهاوحدي 

برادرانفناوري اطالعاتاهر - خیابان  شهید رجایی - روبروي گاراژ خاقانیاهرایران اهر

خواهرانفناوري اطالعات  - طراحی و دوخت - هنر هاي تزئینیملکان - بلوار بسیج - جنب سپاه کانون بسیج ملکانملکان ایثار

دو منظورهفناوري اطالعاتسراب خ مطهري - کوچه شاهد - پ 8 - طبقه همکفسرابایران سیستم

خواهرانمراقبت زیباییعجب شیر خیابان منتظري روبروي سنگ نویسی بقائیعجبشیرایران هنر

خواهرانطراحی ودوختولی عصر خیابان فروغی ده متري گلشهر ك 9تبریزایرانیان

خواهرانمراقبت زیباییچهارراه الله - خ . سعديتبریزایلقار

برادرانصنایع دستی وهنريخیابان نصف راه روبروي نمایندگی ایران خودرو قائمیانتبریزایلمک

برادرانایمنی و بهداشت کارخیابان صائب - مابین ابوریحان و قطران ( از طرف ابوریحان  ) پالك  491 - طبقه زیرزمینتبریزایمن سازه تبریز

خ . شریعتی جنوبی - مابین صائب و پاستور نرسیده به چهارراه پاستور - جنب مهدکودك  - پالك  تبریزآبی
593

خواهرانفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  - امور اداري - بهداشت و ایمنی

خواهرانمراقبت زیباییمراغه چهارراه کوره خانه کوچه حصارك ك  20مراغهآتوسا

خواهرانفناوري اطالعات -اتومکانیک - امور مالی و بازرگانی -مکانیک - خدمات آموزشی  خ . امام - باالتر از چهارراه منصور - ایستگاه تپلی باغ - پالك   1056 - در دو طبقه همکف و زیرزمینتبریزآتیه

خواهرانفناوري اطالعات-مراقبت و زیبایی-طراحی و دوختکلیبر خیابان امام مجتمع فنی و آموزشی آتیه سازانکلیبرآتیه سازان

خواهرانطراحی دوخت-صنایع دستی (دوخت سنتی)-مراقبت زیباییخ . راه آهن - روبروي بیمارستان بابک - کوي قدس - جنپ 16تبریزآدلی

خواهرانطراحی و دوختخیابان آزادي الله زار جنوبی کوچه شهید آصفی پالك 44تبریزآذر آرشین

برادرانمکانیک - تاسیساتچاي کنار - بعد از پل قاري - نرسیده به پل منصور - پالك  67تبریزآذر مکانیک

خ . حجتی ( استاد جعفري ) - بین ایستگاه قره آغاج و کریم آباد - روبروي مغازه هاي شهرداري - تبریزآذر وقار
جنب نگین لوستر - پالك  1/73

خواهرانمراقبت زیبایی

 آذربایجان شرقی ھاي آزاد فني و حرفھ اي استان اطالعات مربوط بھ آموزشگاه:   ٨جدول شماره 
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برق - امور مالی و بازرگانیخ . آزادي - چهارراه الله - روبروي کتابخانه مرکزي تبریز - جنب پرده میخک- پ 20تبریزآذران

دو منظورهصنایع دستی ( دوخت سنتی ) - طراحی ودوخت نصف راه - کوي اشکان - 18 متري نیلوفر - پ . 44تبریزآذرمد 

خواهرانطراحی ودوختانتهاي هفده شهریور قدیم  تقاطع ابوریحان پالك  38/1تبریزآذرهنر

خواهرانطراحی دوخت - صنایع دستی ( دوخت هاي سنتی تبریز - آخر گلگشت - کوي دانشگاه - 10 متري چهارم - پالك  3تبریزآراد

برادرانخدمات آموزشی  -مدیریت صنایع خ . شیخ تاج- ساختمان خواجه نصیر - واحد 308مراغهآراد تک

خواهرانطراحی ودوختخ امام  جنب کشبافی مسعودتبریزآراسته

خواهرانمراقبت زیباییمرند - خ . المهدي - روبروي بانک اقتصاد نوین - جنب بیمه ایران - ط . زیرزمینمرند آران

خواهرانمراقبت و زیباییخ. فردوسی غربی - روبروي بانک ملت - کوچه هرپانلو- پالك  65سرابآراي

خواهرانصنایع غذایی /هنرهاي تزئینیولی عصر - خیابان فروغی - ده متري گلشهرتبریزآردین

خواهرانمراقبت زیبایی-صنایع غذاییخ. مطهري نبش کوچه مینامیانهآرزو

خواهرانمراقبت و زیبایی ( زنانه )کرکچ - کوچه باغ - جنب نان بربري قاسمی - روبروي پست بانک مخابرات ( زیرزمین)تبریزآرسا

خواهرانطراحی ودوختزعفرانیه ایستگاه گلدشت اول 10متري 45پالك 3تبریزآرشین

خواهرانمراقبت زیباییمرند میدان فهمیده اول کوي دانش پالك 14مرند آرکو

خواهرانمراقبت زیباییخیابان هفده شهریور - روبروي داروخانه دکتر شجاعی پالك  30تبریزآروین

خواهرانطراحی و دوخت-مرافبت و زیباییخ . سرباز شهید ایستگاه وحدت - جنب کادویی وحیدتبریز آریا

خواهرانمراقبت زیباییملکان میدان امام صادق ابتداي خیابان امام صادقملکان آریا ناز

خواهرانطراحی و دوخت-فناوري اطالعات  خ مفتح - فلکه ایستگاه پاسگاه - کوچه شیرین زبان - زیرزمین داروخانه خامنه ي سابق  - جنب ثبت اسناد پ . 272تبریزآریستن

دو منظورهفناوري اطالعاتشهرك نور خ نگارستان  2 نرسیده به فلکه اللهتبریزآزادگان

خواهرانمراقبت زیباییسراب - خ . شهدا - پالك  11سرابآغ گول

دو منظورهفناوري اطالعات - خدمات آموزشی خیابان قدس روبروي مسجد حاج احمد پالك 172تبریزآفاق

خواهرانمراقبت زیباییسراب چهارراه دارائی جنب مهدکودك دارا و سارا سرابآفرینا

خواهرانامور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  - بهداشت و ایمنیشهرك گلشهر  - بلوار گلشهر - نرسیده به فلکه قائم  - جنب غذاخوري سنتی قائم  - پالك  109تبریزآماج

خواهرانطراحی دوختخ . مطهري - ابتداي خ . آب - طبقه دومبنابآنا

شهر جدید سهند - فاز 1 - محله 2 - کنار گلبهار 2 - پالك  2 ( تغییر مکان به : سهند - بهارستان 27 - پ . 25 سهندآنام
3443146(

خواهرانطراحی و دوخت

خواهرانصنایع دستی (بافت)اسکو - فلکه اصلی - مجتمع میالد نور - طبقه 3 - واحد 5اسکو آوا

خواهرانصنایع غذاییکوي ولیعصر خ کریم خان زند کوچه شهید آذرنیا پالك 16 - 18تبریزآویشن

خواهرانمراقبت زیباییسراب - خ . امام خمینی - مابین تربیت بدنی و چهارراه روبروي قنادي شایانسرابآي پارا

خواهرانمراقبت زیباییخ امام بلوار شهدا روبروي ترمینال دهقانعجبشیرآي لین

خواهرانفناوري اطالعاتعجب شیر خیابان کبودان ساختمان آیالرعجبشیرآیالر کامپیوتر

برادرانفناوري اطالعات - برقکلیبر خداآفرین عاشقلوخدافرینآینالو

خواهرانطراحی و دوخت - صنایع دستی ( دوخت هاي سنتی ) - مراقبت زیباییائل گلی نرسیده به فلکه خیام شهریار 2  پالك 31تبریزبانوان پویا

خواهرانمراقبت زیباییسراب - چهارراه دارایی جنب یخچال سازي علی اکبرزادهسراببانوي ایرانی

سردرود - پایین تر از خیابان طالقانی - 25 متري شهید مطهري - روبروي تاکسی تلفنی المهدي - پالك  190 - تبریزبانوي شرق
زیرزمین صنایع چوبی باالزاده

خواهرانمراقبت زیبایی

خواهرانفناوري اطالعات - طراحی دوختخداافرین - خمارلو - سه راهی کمیته امدادخدافرینبداعت 

حسابداري خیابان شریعتی جنوبی جنب موسسه ملی اعتباري مهر ساختمان 256تبریزبرگزیدگان تبریز دو منظورهفناوري اطالعات - 

خواهرانمراقبت زیباییاهر - میدان شهرداري - روبروي پاساژ میرداماداهربرنا دخت

دو منظورهفناوري اطالعاتخیابان چهار راه الله - روبروي مجتمع تجاري اللهتبریزبزرگمهر

خواهرانمراقبت وزیبایی خ امام جنب اداره برق پالك  613گوگانبزك

دو منظورهفناوري اطالعات -امورمالی تبریز - خ 17 شهریور جدید - نبش تقاطع طالقانیتبریزبسامد رایانه

برادرانفناوري اطالعات - عمران -   امور مالی و بازرگانیمرند - خ . تختی - جنب موسسه قرض الحسنه جوانان خیر - ط . فوقانی - مشاور امالك شهر مرند به رایان

خواهرانمراقبت زیباییخیابان استاد جعفري ایستگاه جمشید آباد روبروي کوچه مهر آذرتبریزبهاران

خواهرانمراقبت زیباییسراب - خ . فردوسی غربی - روبروي بانک ملتسراببهترین

خواهرانفناوري اطالعاتمرند - خ . جلفا - روبروي بانک توسعه تعاون - جنب مدرسه رقیه (س)مرند بهین سیستم

خواهرانطراحی ودوختمراغه خ قدس روبروي شهرداري کوچه شهید امانی پ2/24مراغهبوردا

خواهرانطراحی ودوخت-صنایع دستی و هنر-صنایع غذاییخیابان آبرسان نرسیده به زیر گذر ماراالن جنب مسجد صاحب الزمانتبریزبی بی ناز

 آذربایجان شرقی هاي آزاد فنی و حرفه اي استان اطالعات مربوط به آموزشگاه : 8جدول شماره 
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خواهران طراحی ودوخت خ منجم ایستگاه سرکوره ها اول کوچه سلطان زادهتبریز تک نگین 

دو منظورهفناوري اطالعات - عمران  - امور مالی و بازرگانی - کارآفرینی  -طراحی و دوخت بستان آباد خیابان امام نرسیده به خیابان جهاد طبقه دوم فروشگاه حسینیبستان ابادتکسان 

برادران برق /صنعتی/ساختمانخیابان امام باالتر از دبیرستان طالقانی رویروي کاچیران طبقه سومتبریز تکنیک برق 

دو منظورهمخابرات -کامپیوتر  خ . امام - پایین تر از آبرسان - روبروي کوي 13 آبان - طبقه فوقانی خانه فرهنگ مشارکتیتبریز تکنیک گستر 

دو منظوره/اموراداري-امورمالی وبازرگانی-خدمات آموزشی تبریزسه راهی شمس تبریزي - اول سرباز شهید - طبقه فوقانی باشگاه المپیادتبریز تالش

برادران فناوري اطالعات - کشاورزي  ( امور باغی زراعی خ . امام خمینی - روبروي دبیرستان طالقانی - ط . فوقانی  موسسه مالی اعتباري مهر - ط . اول 0 تغییر مکان به : ارتش جنوبی - روبروي ستاد لشکر - پ. 263)تبریز تالشگران علم و صنعت   

خواهران فناوري اطالعات - هنرهاي تجسمی -بهداشت و ایمنی  گوگان فلکه امیر کبیر خیابان فردوسی طبقه فوقانی جنب اداره صنایع دستیگوگانتیکیش

خواهران مراقبت وزیبائی اسکو خ شریعتی کوي مهرآرا پالك24اسکو تینا

برادران صنایع دستی  ( طال جواهرسازي  )خ . ارتش نرسیده به چهارراه باغشمال - پ . 95 - ط . 2تبریز ثقلین

خواهران مراقبت زیبایی آبرسان باالتر از بیمارستان شمس جنب آپارتمانهاي خزرتبریز ثمین

خواهران فناوري اطالعاتشهرستان قره آغاج - خ . بسیج - جنب رستوران زیباهشترود  جاویدان 

خواهران طراحی ودوخت /صنایع دستی /تبریزخ طالقانی روبروي مصلی-  طبقه دوم خشکشویی راپیدتبریز جشنواره

خواهران مراقبت زیبایی خیابان مفتح سه راه توکلی جنب تاالر قصر زیباتبریز چشم انداز 

خواهران مراقبت زیبایی میانه - خیابان بانک ملی - پایین تر از مسجد آقایار سلطان جنب صندوق مهر امام رضامیانهچشمک

خواهران فناوري اطالعات- طراحی و دوخت میانه - خ . شهید مطهري - کوچه شهید دادجویی - پ . 22میانهچناران

خواهران مراقبت وزیبائی اسکو خیایان امام جنب کوي توحیداسکو چهرآذین 

 خ . بهار - ایستگاه قوچ داشی - پشت تاالر پیوند - گلها - داخل کوچه حاج رحیم - پالك  150( تغییر مکان به : چهارراه نصف راه - کوجه تبریز نو - جنب بانک تبریز چهره آفرین 
سپه - انتهاي کوچه- پ . 51 )

خواهران مراقبت زیبایی 

خواهران مراقبت زیبایی شهرك سهند فاز  1 محله 3 بهارستان 27 پ 29سهند چهره سازان 

خواهران مراقبت زیبایی عباسی - نرسیده به پل توانیر - زیرزمین - س الماستبریز چهره نگاران 

خواهران مراقبت زیبایی خ . 17 شهریور قدیم - کوچه گنجعلی بیگ - پ . 91( تغییر مکان به : خ. رسالت - جنب پارك بانوي مهر  )تبریز چهل چهره 

خواهران مراقبت زیبایی دامپزشکی خیابان ورزش کوي نسترنتبریز چهلگیس

خواهران طراحی ودوخت خ طالقانی روبروي دبیرستان هاجرمرند  چین چیال

دو منظورهامور اداري - امور مالی و بازرگانی- هنرهاي تجسمی  - خیابان شمس تبریزي - ایستگاه باال حمام - جنب بانک سپهتبریز حافظ 

خواهران طراحی ودوخت خ . شیخ تاج - جنب مسجد علی اکبر - ساختمان ارك  - واحد 10مراغه حریر ابریشـم 

خواهران طراحی دوخت هشترود - خ . بهشتی جنوبی - کوچه عباسزاده - بن بست میالد 2هشترود حسنا

لکترونیک  تبریز - خیابان شریعتی  جنوبی - نرسیده به دانشکده پرستاري - ساختمان ونوس - واحد 10تبریز حفاظت هوشمند تبریز   برادران ا

خواهران صنایع غذایی دامپزشکی - جنب روگذر - جنب اداره گاز - منطقه 6 - ساختمان تجاري سرباز - پالك  83تبریز حنان

برادران فناوري اطالعات/عمران مراغه خیابان قدس روبروي دکتر صقیمراغه خانه فن

دو منظورهفناوري اطالعات - عمران  - برق  - امور مالی و بازرگانیخدافرین روستاي جانانلوخدافرین  خدا آفرین   ( اصلی

خواهران طراحی و دوخت خ . شهید جدیري به طرف مسجد قائم آل محمد تبریز خضراء 

خواهران طراحی دوخت سراب - خ . شهید بهشتی غربی - جنب ك  . سمن  - پالك   11سراب خالق

خواهران فناوري اطالعاتمراغه خ خواجه نصیر خ حاجی میر حبیب روبروي ازمایشگاه دکتر خسرويمراغه خوارزمی نو

دو منظورهفناوري اطالعاتسراب - خیابان فردوسی شرقی - روبروي فروشگاه کارمندانسراب دانا

خواهران طراحی و دوخت  - صنایع دستی  ( بافت ) - خدمات آموزشی  - ملکان - خ . معلم - بازار حلبی سازان - روبروي بانک ملی شعبه بازارملکان دانش آفرین

برادران  امور مالی و بازرگانی - فناوري اطالعاتمراغه - خ . قدس - کوچه مال محمود - طبقه دوم پاساژ شهریار پالك  1مراغه دانش پرور

خواهران فناوري اطالعاتمیانه - خ . امام - روبروي مسجد جامعمیانهدانش گستر

اتومکانیک آخر شریعتی جنوبی - خ . پاستور قدیم - باالتر از بانک صادرات - پ . 39تبریز دانش و صنعت دو منظورهبرق /

دو منظورهعمران /فناوري اطالعاتتبریزچهارراه آبرسان مهرگان اول smp  طبقه اول واحد 31تبریز دانش و فن

برادران امور مالی و بازرگانی - فناوري اطالعات -خدمات آموزشی  -  عمران  خ . شریعتی جنوبی - جنب آجیلی گلشن - کوچه مهران یک - پالك  2 - ط . 1تبریز  دانش یار

زنمراقبت زیبایی خ . فردوسی غربی - روبروي روزنامه اطالعات - پشت فروشگاه رحیمی - ك  . قره داشسراب دختر طال 

خواهران صنایع دستی ( دوخت سنتی ) - مراقبت زیبایی - صنایع دستی  سراب 0 خ . فردوسی شرقی - روبروي پاساژ قائم - پ . 143سراب دختران آفتاب 

خواهران صنایع غذایی روبروي بانک کشاورزي - کوچه نوبهار - ساختمان عبدایل زادههادیشهر درخشان

دو منظورهایمنی و بهداشت کار  خ . مصلی نرسیده به مقصودیه - ساختمان شماره 20 - ط . دومتبریز درمانگر  

خواهران مراقبت زیبایی خیابان امام کوي سیزده آبان دست راست بن بست اول پالك  11/2تبریز دریا

خواهران مراقبت زیبایی هادیشهر خ امام خمینی سه راه توحید کوچه هنرمندي پ2هادیشهر درین
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دو منظورهفناوري اطالعات-عمران میدان جهاد - نصف راه - اول کوي تبریز نو - بن بست مقدم - پ . 6تبریز بی تا

برادران امورمالی و بازرگانی-فناوري اطالعات خ امام خمینی- مابین میدان بیمه و شهریاربنابپائیز 

مراغه - خیابان شیخ تاج - روبروي حسینیه حاجی غفار - کوچه شمس اباد ( تغییر مکان به مراغه - خ . قدس - مراغه پادینا
محله شیخ تاج - جنب سونوگرافی دکتر اسعدي  2248200 )

خواهران مراقبت زیبایی 

دو منظورهفناوري اطالعات-عمران -مکانیک -امورمالی و بازرگانیشریعتی جنوبی - ك سعدي - پ 17تبریز پارسا

خواهران طراحی ودوخت خ جلفا طبقه فوقانی ساختمان پالك  13/2632مرند  پارالق

خواهران طراحی و دوخت میانه - خ . آزادگان جنوبی - روبروي آپارتمان شیشه ايمیانهپارمیدا 

خواهران مراقبت زیبایی خ امام خمینی- میدان شهریار - بلوار شهریار - نبش کوچه والیت 3  پ 714بنابپارمیس مهر

دو منظورهصنایع غذایی خ . 17 شهریور جدید - چ . بستنی وحید - نبش طالقانی - پالك  21 - باالي غذاخوري مهمانی - ط . 3تبریز پالیز

خواهران مراقبت زیبایی خ . ابوریحان - نبش کوچه فرشباف  - طبقه زیرزمین - پالك  52تبریز پدیده شهر 

خواهران مراقبت زیبایی خ . آزادي - خ . امیر کبیر - روبروي آموزشگاه مهارت آموزي عالمه طباطبائی ناشنوایان پ    1 + 12 - ط . زیرزمینتبریز پدیده نو 

خواهران طراحی ودوخت آبرسان خ- فارابی روبروي دفتر هواپیمایی جنب سوپر شاديتبریز پرستو 

خواهران مراقبت زیبایی  خ. شهید قره باغی - نرسیده به سه راهی بهشتیتبریز پرگیسان 

خواهران مراقبت زیبایی تقاطع طالقانی  با پاستور جدید - برج پاستور - ط . زیرزمینتبریز پرمون 

خواهران مراقبت زیبایی خیابان شهید جدیري کوچه شهید عباسی پالك  27تبریز پرمیس

خواهران طراحی دوخت پایین تر از میدان جانبازان - محله سوم - طبقه زیرزمین - نان لواش باهريسهند پرنا 

خواهران طراحی و دوخت گوگان خیابان امام جنب خیابان جانبازان - تقاطع شهید پیرويگوگانپرند  

خواهران مراقبت ریبایی خیابان منتظري - سجادیه - جنب آذر گیتی - پالك  11تبریز پري دخت 

خواهران مراقبت زیبایی تغییر مکان به : خ . عباسی - نبش پل توانیر - طبقه زیرزمین کلینیک اطبا - پ . 114تبریز پري سیما 

خواهران مراقبت زیبایی  خ . قطران شمالی - خ. دکتر قریب - نبش سه راه فاطمی - پ . 1/3تبریز پریا مهر 

خواهران مراقبت زیبایی خیابان حافظ روبروي بیمارستان نجات کوچه باورقی پالك  38 طبقه زیرزمینتبریز پریچهر  

خواهران طراحی ودوخت خیابان قطران بن بست بوستان درب اول - پ . 11تبریز پژوهش

خواهران امور مالی و بازرگانی - فناوري اطالعات - مدیریت صنایع   - شایستگی آمادگی شغلی  خ . ارتش - بعد از تقاطع باغشمال - جنب ساختمان آفتاب - پالك  137تبریز پژوهشگران فن گستر  

برادران تاسیساتخیابان دانشسرا - جنب کوچه گلکارتبریز پکیج کارجو 

خواهران مراقبت زیبایی خیابان  امام - ساختمان دادگستري سابقهشترود پوپا

خواهران مراقبت زیبایی چاي کنار نرسیده به چهارراه آبرسان ایستگاه کالنتر کوچهتبریز پولک

خواهران طراحی ودوخت خ مدرس خ بهادري روبروي دکتر شیرین بیان لو پالك  126تبریز پویا مهر 

خواهران فناوري اطالعات-طراحی دوخت -امورمالی و بازرگانی خ هالل احمر خ بهار نبش بن بست 4 متريایلخچیپویان علم 

دو منظورهفناوري اطالعات - عمران  - امور مالی و بازرگانیمراغه خیابان خواجه نصیر - نبش خیابان موسوي - ساختمان سرومراغه پویش

تبریز - چهارراه شهناز - بطرف سه راه امین  - جنب داروخانه اطمینان - طبقه 4  ( تغییر مکان به : خ . امام - باالتر از تبریز  پویشگران  
چهارراه منصور - جنب بانک سامان - روبروي کارواش رگال - ط . 3

برادران فناوري اطالعات -برق  - کنترل و ابزار دقیق   - مکانیک  

دو منظورهفناوري اطالعاتسردرود خیابان امام جنب کوي توحید کوچه صدف پالك  12تبریز پیام فجر 

دو منظورهفناوري اطالعات/عمران / امورمالی و بازرگانیخ . شریعتی جنوبی مابین 3 راه صائب و تقاطع پاستور باالي بانک ملت ساختمان سبزتبریز پیشتازان

خواهران فناوري اطالعات چهارراه آبرسان - ابتداي چایکنار - پشت عابر بانک سپه - پ 29تبریز پیشگامان فن آوري اطالعات هامون 

خواهران مراقبت زیبایی خیابان امام کوچه شهید بهاري پالك  69شبستر پیوند 

خواهران طراحی و دوخت /مراقبت و زیبائی /هنرهاي تجسمی /قالی بافیسراب خیابان مطهري شمالی کوچه الله جنب مطب خانه یگانهسراب تابان

خواهران طراحی دوخت  - صنایع دستی ( بافت ) بناب - بلوار سهند - کوي شهرداريبنابتار و پود

خواهران مراقبت و زیبایی بستان آباد خ . 29 بهمن جتب کفش بابائی - طبقه زیرزمینبستان آبادتارا

برادران برق آبرسان - پشت هالل احمر - پ .  15تبریز تبریز صنعت 

خواهران مراقبت زیبایی چهارراه الله خیابان اشرفی الله 12متري فالح نژاد جنب کوچه کریمی پالك 36تبریز تحسین

خواهران صنایع غذایی تبریز - خ. ولی عصر - فلکه همافر - خ . بهرنگی - پایین تر از کنسولگري ترکیه - پ 17  - ط زیرزمینتبریز تداعی 

خواهران مراقبت زیبایی خیابان  فردوسی غربی جنب بانک ملت روبروي مسجدسراب ترگل 

خواهران مراقبت زیبایی خ . مفتح - جنب پارك فرهنگیان - جنب سی دي فروشمیانهترنم  

خواهران طراحی دوخت  - صنایع دستی  ( دوخت هاي سنتی تبریز - خ . بهار - اول ورودي خ . بهار - طبقه باالي بانک سپه - پالك  55تبریز تقدیس

خواهران مراقبت زیبایی میدان معلم کوچه سمیه نرسیده به مدرسه راهنمایی سمیهمیانهتک

خواهران صنایع غذایی -طراحی و دوخت مراغه خیابان موسوي - ساختمان صدرا - طبقه دوم واحد3مراغه تک بانو

خواهران طراحی دوخت  - صنایع غذایی   - هنر هاي تجسمی سهند - فاز 2 محله تجاري نگین قطعات 12 و 13 طبقه فوقانی - پ 39 و 40سهند تک دوخت
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خ اشرفی الله - نبش سهندیه - زیرزمین - پ 2 - جنب ارزانسراي گلپوش  ( تغییر مکان به : چ. الله - به طرف  تبریز دلگشا 
اشرفی الله - روبروي استخر رضوان - جنب داروخانه عربلر )34796077

خواهران مراقبت زیبایی 

خواهران مراقبت زیبایی خیابان طالقانی نرسیده به چهارراه طالقانی روبروي سونوگرافی ديتبریز دنا

خواهران فناوري اطالعاتسراب خیابان امام طبقه دوم پاساژ اسکان واحد6سراب دنیاي برتر 

دو منظورهفناوري اطالعاتآبرسان خ شهریارتبریز دنیز

حسابداري خ شریعتی شمالی - برج 110 طبقه دوم واحد اولتبریز دهخدا  دو منظورهفناوري اطالعات - 

برق - عمران  - نرم افزار  سه راه امین - روبروي پاساژ امت جنب عکاسی علیرضا - ط . اولتبریز دور اندیشان  برادران - امور مالی و بازرگانی -خدمات آموزشی  - 

خواهران مراقبت و زیبایی شهرك ارم نرسیده به فلکه معلم - روبروي پرده پردیس - پالك  34تبریز دي

خواهران طراحی ودوخت خیابان امام نرسیده به چهارراه نماز ساختمان شقایق طبقه دومشبستر دیبا

خواهران طراحی ودوخت  - صنایع غذایی تبریز - خ. هفت تیر - پائین تر از بیمارستان شمس روبروي مسجد ابی طالب اول سرچشمهتبریز دیبا سرا 

پالك - 670تبریز رادین دومنظورهفناوري اطالعات -خدمات آموزشی  - هنرهاي تجسمی  - نرم افزار  ( عمران  تبریز - خ . منجم - نرسیده به ایستگاه ناصر - 

خواهران طراحی و دوخت   خ . 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع باغشمال - طبقه ي زیرزمین داروخانه بقراطتبریز راسن

تبریزخیابان شریعتی جنوبی - روبروي پیتزا 2000 - جنب دبستان شهید توانا - باالي آزمایشگاه ایران - پالك  - 198 تبریز راه دانش
-  طبقه 3

دو منظورهعمران  -فناوري اطالعات -امورمالی و بازرگانی - خدمات آموزشی 

تبریزخ ساالري - روبروي خ . کار پیشه جنب ترانس موتور برق ( تغییر مکان به چ . ابوریحان - به طرف چ . الله - تبریز راه نو
طبقه چهارم بانک ایران زمین)34771549

خواهران فناوري اطالعات

دو منظورهامور مالی و بازرگانی  - طراحی و دوخت  - خدمات آموزشی  - صنایع دستی  ( دوخت سنتی کوي سعدي کمیته امداد سابق - درب جنب حمامبنابراوي

دو منظورهفناوري اطالعات/مدیریت و صنایع  - مخابرات تبریزسه راه امین - روبروي پاساژ امت طبقه 4تبریز رایانمهر نوین 

دو منظورهفناوري اطالعاتملکان لیالن - خیابان هفت تیرملکان رایان بابک

دومنظورهفناوري اطالعاتعجب شیر خیابان امام روبروي خیابان کبودان طبقه دوم ساختمان رضويعجبشیر رایان پردازان جوان 

خواهران فناوري اطالعاتمراغه خ قدس انتهاي شیخ تاج جنب چاپخانه مهرگانمراغه رایان سروش 

دو منظورهفناوري اطالعاتخ . فردوسی شرقی - جنب مطب دکتر لعلی سرابیسراب رایان گستر 

دو منظورهفناوري اطالعاتمراغه - شیخ تاج - روبروي مسجد اکبرآباد - ساختمان محمدزادهمراغه رایانکده  

دو منظورهفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانیتبریزسه راه امین - روبروي پاساژ امت طبقه 5تبریز رایانمهر 

خواهران مراقبت زیبایی کوي ولیعصر - پروین اعتصامی - کوي شهید زمانیتبریز رخ آرا

خواهران مراقبت زیبایی تبریز - خ . دامپزشکی - 12 متري شهید عظیمی - زیرزمین پالك  32تبریز رخساره

خواهران مراقبت زیبایی خیابان آزادي ماراالن روبروي مسجد چهار سوق اول کوي پرورشتبریز رز

خواهران مراقبت زیبایی خیابان طالقانی باالتر از چهارراه بهشتی اول کوچه آقاخانیتبریز رز طالیی

خواهران مراقبت زیبایی شهرك طالقانی سفیر امید  - خ . 24 متري - تراکتور سازي - پالك  34تبریز رزا

خواهران مراقبت زیبایی اسکو - خ . طالقانی - جنب تاالر ولیعصر اسکو - لول بادام زاراسکو رزالین

خواهران طراحی ودوخت خ دکتر قریب اول باهنر 2پالك 18جنب فروشگاه گلچین کیشتبریز رسا

خواهران طراحی دوخت میانه - خ . فرهنگیان شمالی - خ . آزادگان شمالی - روبروي اداره کشاورزيمیانهرضایی

خ . شهید منتظري باالتر از چهار سوق نرسیده به میدان سجادیه - روبروي کوي نانوائی پ . 41 - ط . دوم (خ . تبریز ره آورد
ماراالن - باالتر از چهار سوق - روبروي کوي شهید نانوائی - پالك  41 حاجوي )

دو منظورهفناوري اطالعات-امورمالی و بازرگانی-نرم افزارعمران -اموراداري 

خواهران مراقبت زیبایی اهر خیابان امام پایین تر از قنادي ارغوان روبروي بنگاه کجاوهاهر روشنک

خواهران مراقبت زیبایی آبادانی مسکن بلوك  3 راهرو 4 طبقه اول کاشی 7تبریز رویا

خواهران مراقبت زیبایی جاده ائل گلی کوي گلشهر پشت مدرسه آزادگان خیابان قائم نبش 10متري بنفشه پالك 5/1تبریز ریما

خواهران مراقبت زیبایی خ . مفتح - ایستگاه پاسگاه - محل سابق تاالر بابا ساالرتبریز زیبا رویان

خواهران مراقبت زیبایی خ عباسی ایستگاهئ حاج هاشم جنب موسسه مالی اعتباري مهرتبریز ژاله

خواهران مراقبت زیبایی میدان امام داخل کوچه هالل احمرهادیشهر ساحل

خواهران مراقبت زیبایی خ . قدس - نرسیده به مسجد حاج احمد - جنب پروتئین بندري - کوي علی انتظاري - پ . 2 )تبریز سادنا

خواهران طراحی ودوخت -صنایع دستی و هنر  خ شمس تبریزي نرسیده به ایستگاه باال حمام روبروي بانک صادراتتبریز سارا

خواهران مراقبت زیبایی مرند میدان فهمیده  - کوچه 2 - سهند 3مرند  ساراي

خواهران صنایع دستی وهنري  مراغه خ خواجه نصیر کوچه سبزیچی هاپالك  5مراغه ساناز

برادران فناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی- گردشگري   خ امام خ تختی جنب بانک ملی ساختمان حجبیمرند  سایار

خواهران طراحی دوخت  - صنایع دستی  ( دوخت هاي سنتی ) خ . شهید منتظري - روبري شرکت ایرانسل - ك  . جعفریه - سوپرمارکت مرامی - ساختمان نور - پ . 3تبریز ساینا

خواهران مراقبت زیبایی خیابان ائل گلی -  اول خ . سهند - روبروي دانش - جنب ساختمان عقیق - پ . 20 - ط . همکفتبریز سایه روشن

برادران امور دامی و آبزیان) -اتومکانیک  - مکانیک  - فناوري اطالعات - خ . 17 شهریور - نرسیده به سپاه ایلخچیایلخچیسپهري 

دو منظورهفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  - بهداشت و ایمنی تبریز - خ. امام میدان قطب - باالتر از مسجد ساالر شهیدان- طبقه فوقانی  پوشاك منصور  - ساختمان 627تبریز سپیدار 
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دو منظورهفناوري اطالعاتپایگاه دوم شکاري - جاده فرودگاهتبریزعصر فناوري

خواهرانصنایع دستی(دوختهاي سنتی) -هنرهاي تجسمیروبروي کوي نیکوکاري - جنب خانه طالیی - کوچه شهید صبحی - پالك  10/754 - ط . اولتبریزعقیق

خواهرانمراقبت زیباییخ . منجم - ایستگاه ناصر - باالتر از فروشگاه جلیل - جنب یخچال فروشی یخسازانتبریزعالئی

عمران - فناوري اطالعاتمراغه - خ . قدس - روبروي حسینیه ساالر شهیدانمراغهعالمه

دو منظورهفناوري اطالعاتچهارراه عباسی انتهاي روگذر خواجه رشید باالتر از بانک ملتتبریزعلم نوین

برادرانامور مالی و بازرگانی-فناوري اطالعات-گردشگري  - خدمات آموزشی تبریز - جاده ائل گلی - نرسیده به فلکه خیام - نبش شهریار  1 - پالك  1 - طبقه یک و دوتبریزعلمکده  

برادرانالکترونیکخ شریعتی جنوبی ساختمان پروین طبقه سومتبریزعلوم و فنون مهندسی پزشکی 

دو منظورهعمران - خدمات آموزشی - صنایع غذایی - مدیریت صنایع بناب - خ . امام - میدان شهریار - باالي تعمیرگاه عقبائیبنابعلویان

دو منظورهفناوري اطالعاتخ شریعتی - طبقه فوقانی الکتریکی امیدعجبشیرعمران رایانه

خواهرانمراقبت زیباییشهرك باغمیشه شیت  7 - کوي نارمک - نارمک 4 - پالك  195تبریزفام

خواهرانفناوري اطالعات-عمران - طراحی دوخت - هنر هاي تزئینیاهر – خ شهید رجایی – پایین تر از مصلی طبقه زیر زمین موسسه مالی اعتباري مهراهرفرااندیشان 

خواهرانطراحی و دوخت ( 1 ساله ) - صنایع غذایی - مراقبت زیباییائل گلی - خ . آبیاري- کوي دانش - 6 متري - پ . 15تبریزفرامرزي

خواهرانفناوري اطالعات-مدیریت و صنایعمراغه خ خواجه نصیر - ساختمان پزشکان سینا - طبقه سوممراغهفرزانگان 

برادرانصنایع دستی ( بافت )تبریز - چایکنار - فارابی - نرسیده به بیمه تامین اجتماعی - شعبه 1 - جنب مدرسه شاه حسین ولی - پالك  357تبریزفرش زرین تبریز

خواهرانمراقبت زیباییخ . ستارخان پایین تر از بلوار منجم - یکه دکان - روبروي پمپ بنزین ستار خانتبریزفرشته

دو منظورهفناوري اطالعات -  عمران - امور مالی و بازرگانی - امور اداري - خدمات آموزشی  تبریزسه راه امین باالي بانک تجارتتبریزفرهنگ

خواهرانمراقبت زیباییخیابان طالقانی - 100 متري نرسیده به چهارراه طالقانی - جنب بن بست فرهنگ - پالك  720تبریزفریا

خواهرانمراقبت زیبایی ماراالن - میدان سجاده به طرف طالقانی جنب فرش تهران  - ط . زیرزمینتبریزفریماه

خواهرانمراقبت زیباییشهرك باغمیشه ایستگاه خانه چوبی  - شیت 4- کوچه نگین 5 - پالك  17تبریزفرین

برادرانبرق - فناوري اطالعاتخ . امام - ك  . بهادري - جنب داروخانه گیاهی زوارقیملکان حقوقی - کرال سیستم آذربایجان

برادرانماشین آالت ) -امورمالی بازرگانی- گردشگري  - مکانیک- هنرهاي تجسمی ملکان ابتداي خیابان جانبازانملکان فن برتر

حسابداري / مکانیک/عمرانتبریزخیابان امام-  باالتر از چهارراه شهید بهشتی - روبروي مدرسه طالقانیتبریزفنی کاربردي تبریز دو منظورهفناوري اطالعات/برق/

یرادرانفناوري اطالعات - برقتبریز - خ . شریعتی جنوبی - روبروي کوچه ارك  - جنب بانک ملی - پالك  222تبریزفنی کاربردي تبریز ( شعبه 

برادرانفناوري اطالعات-خدمات آموزشی  - عمرانعجب شیر خیابان امام - کوچه شهید دیندار - ساختمان آقاي قلعی - مجتمع آموزشی قائم - پ 1 و 2 - عجبشیرقائم 

دو منظورهفناوري اطالعاتاهر - میدان معلم - جنب دفترخانه اسناد رسمی شماره 17اهرقانع 

خواهرانمراقبت زیباییشهرك امام خمینی  - بلوك  73 - راه پله اول - طبقه همکف - سمت چپتبریزقصر ملکه 

خ . شهید صمدي - کوچه شکوفه - پ . 1 - ط . زیرزمین( تغییر مکان به : خ. نگارستان ( فجر) - روبروي بناب کبابی تبریزقیچی طالیی
(

خواهرانطراحی و دوخت

خواهرانمراقبت زیباییمراغه - خیابان نصیر جنوبی روبروي بانک مسکنمراغهکادوس

دو منظورهفناوري اطالعات -امورمالی میانه - خ امام باالتر از هتل امیرمیانهکارآفرینان

برادرانفناوري اطالعات/برق خیابان منتظري - باالتر از چهارراه فدك  -  ایستگاه ارمنی دونن - جنب قنادي آسیا - پ 343 - ط . 2 و 3تبریزکارآفن

خواهرانصنایع غذاییخیابان طالقانی - روبروي مخابرات جدید - جنب بانک انصار - پالك  223مرند کاري نو

خواهرانطراحی ودوخت-صنایع دستیمیانه – خ. نیک نامی – جنب معامله امالك شیخی – طبقه دوممیانهکاملیا

دو منظورهفناوري اطالعات -امور مالی و بازرگانی - عمرانخیابان امام خمینی - روبروي مسجد کبود - ساختمان پزشکان - طبقه دوم - سمت راستتبریزکانون

دو منظورهفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  خ . ابوریحان - اول بن بست ش هاشم اصل حسینی - روبروي بانک کشاورزي- ط. 1 - پ . 285تبریزکانون جوان

1379فناوري اطالعات - عمران - مکانیک - امور مالی و بازرگانیخ . شریعتی جنوبی - باالتر از تقاطع پاستور - روبروي پیتزا مهدي - نرسیده به دانشکده پرستاريتبریزکانون دانش

دو منظورهخدمات آموزشی  -  امور اداري- گردشگري  -کشاورزي ( مرند - خ . جلفا - پایین تر از صندوق انصارمرند کانون رایانه اندیشه

برادرانفناوري اطالعاتخسروشهر فلکه اصلی پاساژفرج واحد3خسرو شاهکاوش

خواهرانخدمات آموزشی  - هنرهاي تجسمی -امور مالی و بازرگانی مراغه - خیابان خواجه نصیر جنوبی - جنب فرمانداري - ط . فوقانی تهیه مسکن سامان - دربند سیف - پالك  217مراغهکتیبه

خواهرانمراقبت زیباییاول مفتح روبروي قنادي معین دربارتبریزکتیرا

 خ . عالمه امینی نرسیده به خیابان قدس ط زیرزمین - پ . 2( تغییر مکان به : خ قره آغاج - خ . عالمه امینی - روبروي تبریزکرشمه
آموزشگاه میخک)

خواهرانمراقبت زیبایی

خواهرانمراقبت زیباییخ . ماراالن - چهارراه بیست متري دوم ك  . نوروزي پ . 5تبریزکژال

خواهرانطراحی و دوخت-صنایع دستی-هنرهاي تزئینی-صنایع غذایی گوگان فلکه امیر کبیر خیابان فردوسی طبقه فوقانی جنب اداره صنایع دستیگوگان کسري

خواهرانمراقبت زیباییخ . راه آهن - کوي بابک - کوي شهید یدي - نبس شادي 2تبریزکالسیک

خواهرانمراقبت زیباییخیابان راه آهن اول کوي سعدي پالك 62تبریزکالنتري

خواهرانمراقبت زیباییتبریز - خ . پاسداران مابین کوچه شهید مدنی و شهید محبی روبروي ارزانسراي دلپسند - پ . 8تبریزکلبه ناز
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خواهرانطراحی و دوختائل گلی خیابان آبیاري به طرف کوي دانش پالك  2تبریزکلید هنر

دو منظورهامورمالی و بازرگانی-خدمات آموزشی  - عمران-مکانیک-برقخ . آزادي - اول شهید مقبلی - نرسیده به زیرگذر ماراالن - طبقه دوم - لوستر طاهاتبریزکلیک نو

دومنظورهفناوري اطالعاتخ . امام - روبروي ساختمان رازيمیانهکنکاش

برادرانفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی خ . معلم شمالی - نرسیده به تقاطع خیام - جنب فروشگاه بلوط - ط . 2میانهفنی و مهندسی آذر رایانه پیشگام 

خواهرانمراقبت زیباییجاده ائل گلی - فلکه خیام - 35 متري سینا - کوي صنم - کوچه میخک دوم - پ . 12( جواب اماکن منفی شده )تبریزکیجا

برادرانفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی - امور اداري خ . شهید بهشتی - روبروي اداره بهزیستیمیانهکیمیا مهر

دو منظورهفناوري اطالعاتکجاباد - کوچه حاج آخوند ( پرورش ) - پالك  1655تبریزکیمیاگران

دو منظورهفناوري اطالعاتخ امام اول کوي حسنلوآذرشهرکیوان رایانه

برادرانبرق - فناوري اطالعات - کنترل و ابزار دقیق ولیعصر جنوبی - خ . امیر کبیر - پائین تر از هتل مرمر - 15 متري سعدي - پ . 45 - ط . همکف و اولتبریزگام نوین

خواهرانمراقبت زیباییخ . آخونی - اول خ . شهید شریفی پائین تر از قنادي طوبی  جنب غذا خوري میالد نورتبریزگریمور

خواهرانمراقبت زیباییمرند - خیابان شهید رجایی کوي زمینلر پالك  37مرند گل  آرا

خواهرانصنایع دستی ( بافت )خیابان پاسداران - محله شهاب - جنب مسجد - طبقه فوقانی سوپر مارکت احمد زادههادیشهرگل ابریشم

خواهرانمراقبت وزیبایی ایلخچی خیابان کمربندي جنب خیابان جنتایلخچیگل افشان

خواهرانمراقبت زیباییشهرك باغمیشه  - خ . شهریار - باالتر از فروشگاه پل - جنب مغازه شهرك انارتبریزگل پري

خواهرانمراقبت زیبایینصف راه کوي اشکان نبش 18متري نیلوفر پالك 34تبریزگل چهره

زعفرانیه - ایستگاه بازار - پائین تر از بانک ملی - 8 متري اول غربی - پالك  27 (تغییر مکان به زعفرانیه - ایستگاه بازار - تبریزگل سرخ
12 متري اول - پایین تر از بانک ملی - 8 متري اول شرقی - پالك  29 - ط. 3 تلفن : 3313075 )

خواهرانطراحی ودوخت-صنایع دستی و هنر

خواهرانمراقبت و زیباییشبستر - خ . رازي - جنب کارخانه واثقیشبسترگل فیروزه

خواهرانصنایع دستی وهنري-طراحی و دوختخ . پاستور قدیم - جنب آموزشگاه رانندگی سهند - از طرف شریعتی کوچه دوم از سمت راست پالك  50تبریزگل مریم

خواهرانطراحی ودوختمیانه - خیابان شهید مطهري - پالك  6 - طبقه زیرزمینمیانهگل نرگس

خواهرانمراقبت زیبایی خ آزادي - جنب قنادي پاپا - زیرزمین بانک مسکنتبریزگل نسا

برادرانفناوري اطالعات- برق - امور مالی و بازرگانیشهر جدید سهند - فاز 1 - محله 1 - پردیس 8 - پالك  1 سهندگالبی

خواهرانطراحی ودوخت/صنایع دستیتبریزخ . فلسطین - نرسیده به چهارراه ملل المتحد - ساختمان 110 - طبقه فوقانی دوغ ناملیتبریزگلباف

خواهرانصنایع دستی - دوخت هاي سنتیخ امام نرسیده به مسجد ساالر جنب فرش مشهدتبریزگلچین

خواهرانمراقبت زیباییمنبع آب خیابان ثقه االسالم روبروي کافه فیروز کوچه ستارخان پالك  122تبریزگلدیس

خواهرانمراقبت زیباییخیابان  آزادي - ایستگاه محمدآباد- نرسیده به میدان حکیم نظامی پالك  16تبریزگلدیس نو

خواهرانطراحی و دوختخ عباسی ایستگاه طاق اول کوي بهشتی پالك 1404تبریزگلسا

دو منظورهصنایع غذاییتبریز  - گلشهر - روبروي کتابخانه گلشهر -  خ . گلها  معروف به پروین اعتصامی - ط . 2- پالك  53تبریزگلها

دومنظورهعمران - خدمات آموزشی  - امور مالی و بازرگانی - بهداشت و ایمنی بناب - خ . امام - طبقه فوقانی سینماي سابقبنابگنج نهان

خواهرانمراقبت زیباییاهر خیابان آزادگان نبش آزادگان مبل فروشی قهرمانیاهرگوزللر

خواهرانمراقبت زیباییخ . ساالري - نرسیده به سه راه ابوریحان - کوچه مصباحی - پ .  187تبریزگونش

شریعتی جنوبی - روبروي بانک ملی شعبه شریعتی جنوبی - ط 2- طبقه سوم( تغییر مکان به : خ . امام - روبروي مسجد تبریزگوهران دانش
ساالر شهیدان - ساختمان دکتر حسابی - ط . اول - واحد 4 )

دو منظورهفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی - نرم افزار ( مکانیک 

خواهرانمراقبت و زیباییآذرشهر خ امام بلوار بسیج روبروي مسجد فاطمه زهرا جنب کاش فروشی توکلی دربند نگار اول پالك 12آذرشهرگیتی

خواهرانمراقبت زیبایی خ . شهید قره باغی نرسیده به سه راه بهشتی - روبروي بانک مهر ایران - پالك  276تبریزگیس

خواهرانمراقبت زیباییخ. ائل گلی – کوي دادگستري - بلوار والیت - روبروي مسجد قباتبریزگیسو

خواهرانهنر هاي تجسمی زعفرانیه - کوي شبنم - نبش 8 متري  32  -  پ . 11تبریزالجورد

خواهران امور مالی و بازرگانی - فناوري اطالعاتمراغه - خ . دکتر چمران- جنب چاپخانه - مهرگان - طبقه فوقانی آژانس سینامراغهلقمان

دومنظورهفناوري اطالعاتسردرود - خ . امام - اول خ . استاد شهریار - جنب غذا خوري شهبازسردرودلینک

جوشکاري   مابین ساعت و بانک ملی - نرسیده به اتاق بازرگانی - جنب موسسه ثامن الحج - ساختمان آلومینیومی - طبقه 2تبریزماشین افزار دو منظورهمکانیک/فناوري اطالعات/عمران/

خواهرانطراحی و دوخت منجم - خ . حجتی - نرسیده به چ . ثابتی - کوي سعادت - پ . 2 )تبریزماندگار 

برادران-عمران -برق-فناوري اطالعات - اتومکانیک - الکترونیک - خ میانجی- نرسیده به چهارراه باال - کوچه شهید کارگر - داخل کوچهمیانهماندگار میانه 

خواهرانمراقبت زیباییخ شهید رجایی روبروي دادسرا پ 186مرند ماه پیشونی

خواهرانمراقبت زیباییخیابان معلم خ دانش روبروي دبیرستان زینب پ 50ملکان ماهرخ

خواهرانمراقبت زیباییخ ماراالن پایین تر از مسجد المهدي جنب موبایل اکتیوتبریزماهک

خواهرانطراحی و دوختخیابان ابوریحان نرسیده به سه راهی پاستور جنب فروشگاه شالچی - پالك  33تبریزماهوت

دو منظورهفناوري اطالعاتهشترود خیابان امام روبروي صندوق تعاونهشترودماورا

 آذربایجان شرقی اي آزاد فنی و حرفه اي استانه اطالعات مربوط به آموزشگاه :  8جدول شماره
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خواهران امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  - صنایع دستی دوخت هاي سنتی  خیابان استاد جعفري غربی - جنب مسجد امام سجاد - زیرزمین دکتر دیانتیتبریز مبتکر  

خواهران مراقبت زیبایی خیابان شمس تبریزي ایستگاه شکلی پالك  266تبریز متین

دو منظورهترم افزار مکانیک  -مدیریت صنایع -امورمالی و بازرگانی-خدمات آموزشی - خ . امام - جنب اداره ارشاد - پ 1074 - ط . اولتبریز مجتمع فنی تبریز   (اصلی 

خواهران صنایع دستی  ( بافت )میانه - خ . سراسیاب - بعد از تقاطع آموزش و پرورش - پ- 7میانهمحمدي 

خواهران امور مالی و بازرگانی - طراحی دوخت  - فناوري اطالعات - صنایع دستی  بناب - خ . مطهري - روبروي منبع آببنابمحیا

دو منظورهفناوري اطالعات - امورمالی بازرگانی-مدیریت صنایع   -خدمات آموزشی کوي ولیعصر - انتهاي خ . شهریار شمالی - 20 متري صفا- ساختمان نور - طبقه سومتبریز مدیریت صنعتی تام آذربایجان  

خواهران طراحی ودوخت میرداماد 24 متري دانش روبروي ورزشگاه میرداماد اول کوي استادان پالك  14تبریز مروارید  

خواهران مراقبت زیبایی آذرشهر - روبروي آموزش و پرورش - کوچه نور اول - پ . 154آذرشهر مژه

دو منظورهمدیریت صنایع -فناوري اطالعات-امورمالی -مکانیک   چ . منصور - مجتمع تجاري اطلس - ط. 2 - واحد 10( تغییر مکان به چاي کنار - بعد از پل سنگی - ساختمان زیتون - پ . 11 )تبریز  مشاوران صنعت سیستم  

برادران فناوري اطالعات - برق  - صنایع غذایی   - امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی بناب - خ . امام - ابتداي کوي بنفشه - نرسیده به پایانه اتوبوس رانیبنابمشکات 

خواهران طراحی ودوخت خ رسالت کوي سوسنگرد کوچه شریعتی پالك 49تبریز معراج 

دو منظورهفناوري اطالعات -طراحی ودوخت  - برق سرامیک   - امور مالی و بازرگانیمرندخ جلفا - باکري 22 کوثر 3 پالك  61مرند  معلم 

برادران فناوري اطالعات - خدمات آموزشی  - امور مالی و بازرگانیبناب - خ . مطهري - روبروي منبع آب - ساختمان قنبرزاده - ط . 3بنابمقدم 

خواهران فناوري اطالعات-عمران مرند خیابان جلفا - فلکه پنج محراب - اول کوچه شهید کاريمرند  مقیاس

برادران عمران خ . منجم - اول خ . شهید ظهیري - باالي قالیشویی برزگر - ط . سوم - پالك  2 - تبریز مکتب 

خواهران مراقبت زیبایی سراب - خ . قدس - ط . فوقانی گلفروشی گل یخسراب ملکه ي ناز 

دو منظورهعمران -امورمالی و بازرگانی - خدمات آموزشی - مدیریت صنایع   نصف راه روبروي مخابرات ساختمان فوقانی بانک سپه طبقه3واحد3تبریز منتخبان

برادران مدیریت صنایع   - امور مالی و بازرگانی - فناوري اطالعات -خدمات آموزشی  خ . امام - آبرسان - روبروي پاساژ صدف  - جنب کوچه سبالن - ط . فوقانی قنادي گلشهر - پ 2 - ط . اولتبریز منتخبان ( شعبه )

برادران برق اهر خیابان رسالت جنب تاکسی تلفنی همشهرياهر منشور

خواهران مراقبت زیبایی شهر جدید  سهند - محله 1 - جنب آپارتمانهاي پگاه( سهند - فاز 2 - روبروي مجتمع نگین 2 )33450454سهند مه طال

خواهران مراقبت زیبایی خسروشاه - خ . شهید بهشتی - کوچه طهماسبی - خسرو شاه مه لقا

دو منظورهفناوري اطالعات-عمران  - امور مالی و بازرگانیاهر  - چهارراه معلم – خ . شهید رجایی – روبروي ایستگاه تاکسیاهر مهارت

خواهران مراقبت زیبایی مرند خیابان جلفا جنب تاکسی تلفنی صابر پالك 384مرند  مهتا

دو منظورهفناوري اطالعات-برق -اموراداري-عمران -امورمالی و بازرگانیهادیشهر - خ جعفر صادق جنب بانک ملی پاساژ سوم - طبقه دومهادیشهر مهتاب دانش

خواهران طراحی ودوخت مراغه خیابان اوحدي کمی پایین تر از قم جنوبی پالك  27مراغه مهد علیا 

خواهران طراحی ودوخت مراغه شهرك ولیعصر خیابا ن پروین اعتصامی روبروي آتش نشانی پالك 248مراغه مهد هنر 

خواهران طراحی و دوخت ترکمانچاي - خ . امام نرسیده به مسجد جامعمیانه ترکمنچاي مهدلو 

خواهران طراحی ودوخت خیابان شهید مطهري شمالی 12 متري شبکه بهداشتسراب مهدوي 

خواهران مراقبت زیبایی خیابان مفتح  - خ . امام دوست - روبروي ورزشگاه تالش - نرسیده به چهارراه شهید رجبی پالك 19تبریز مهدیس

خواهران صنایع غذایی ولی عصر - خ . خوابگاه فلکه تختی بطرف سه راهی ولی عصر روبروي بانک ایران زمین  - پ . 44 - ط . اولتبریز مهر افشان 

خواهران مراقبت زیبایی مرند - خ . 40 متري - روبروي کوي تربیت - جنب مدرسه راه زینب - زیرزمین نانوایی عابدینیمرند  مهر آفر 

دو منظورهکشاورزي  ( امور باغی زراعی )-  بهداشت و ایمنی   - صنایع غذایی مراغه - خ . اوحدي - روبروي مسجد شهدا - جنب سالن آبشارمراغه مهر گیاه 

خواهران طراحی و دوخت خیابان قطران کوي شهریار جنب کوچه شهید مجمل پالك 176تبریز مهرانه 

خواهران امور مالی و بازرگانی - فناوري اطالعات -خدمات آموزشی  - گردشگري  - خ حجتی ایستگاه نجارآبادپایین ترازمسجدامام سجادجنب مرغ فیضیتبریز  مهرآئین 

خواهران مراقبت وزیبایی  ممقان خیابان اهللا وردي پالك ممقانمهرگان آذر 

دو منظورهفناوري اطالعات خ امام روبروي اداره آموزش و پرورشعجبشیر مولوي

خواهران طراحی ودوخت خ قره آغاج نبش عالمه امینی روبروي بانک ملی پالك  543تبریز میخک

خواهران مراقبت زیبایی خیابان پاسداران جنب کوچه حیدرنژاد جنب نانوایی سپیدانتبریز میالنی

خواهران مراقبت زیبایی خیابان شریعتی پائین تر از پل یالدور سه راهی بهشتیمرند  مینا

خواهران صنایع غذایی ولیعصر - خ . اوحدي - جنب ساختمان آماندا - ط . همکف - پ . 36تبریز نارنجستان

خواهران مراقبت زیبایی تبریز - خیابان عباسی - 18 متري شهریار- بیالنکوه شرقی - پالك  10تبریز ناز آفرین 

خواهران مراقبت و زیبایی میدان مولوي - خ . طالقانی شرقی - کوچه خیام - جنب بسیجبستان آبادناز رخ

خواهران مراقبت زیبایی تبریز - خ . منجم - اول حجتی - جنب تاالر خوشبین - ط . زیر زمین - ژ . 36تبریز ناز شقایق

خواهران مراقبت زیبایی اسکو - خ . طالقانی شمالی - ساختمان منبرياسکو ناز کیمیا 

خواهران طراحی و دوخت چهارراه باال کوچه نجارانمیانهنازنین

 آذربایجان شرقی هاي آزاد فنی و حرفه اي استان اطالعات مربوط به آموزشگاه :  8جدول شماره 
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خواهران طراحی ودوخت -صنایع دستی و هنر  خ شهید بهشتی نرسیده به دانشسرا روبروي مسجد حاج احتشام جنب فروشگاه نمایندگی برك تبریز ناهید 

 خ . رضوانشهر - 18 متري رضوان - خ . کوثر - پائین تر از آپارتمانهاي شمس - پالك  234  (تغییر مکان به خ . انقالب - نرسیده به تبریز نرجس
پل ارم - جنب غذاخوري صدف  )

خواهران طراحی دوخت 

خواهران طراحی و دوخت چهارراه ملل متحد به طرف سه راه توکلی جنب غذا خوري زیتون تبریز نرگسان 

دو منظورهفناوري اطالعات-عمران (نرم افزاري  )خیابان دامپزشکی خیابان گلپارك نبش کوي سهند جنب مسجدالنبی پالك  20تبریز نسل فردا 

دو منظورهآبزیان)-کشاورزي ( باغی و زراعی)- صنایع دستی  (طال و جواهر سازي  نصف راه- نبش گوي گندم(بطرف خطیب )- ایستگاه صفاري- پ 1/1- روبروي بانک مسکنتبریز نصیر آذر 

برادران صنایع دستی  (بافت)نصف راه - روبروي اداره کار - جنب کافه برادران - پالك  10تبریز نظام دوست

خواهران صنایع غذایی جهارراه الله - شهرك نور  - خ . نگارستان - روبروي ساختمان میالد 2 - ( برج نگارستان ) - طبقه دوم داروخانه احمدنژاد - پ 7تبریز نگاران 

خواهران فناوري اطالعاتپشت پمپ بنزین منزل رحیم کفاشممقاننگاهی نو 

دو منظورهفناوري اطالعات-مدیریت صنایع   - امور مالی و بازرگانیخ 17شهریور قدیم نرسیده به تقاطع الله زار اتاق تعاون استانتبریز نگرش  

خ . طالقانی - جنب بانک صادرات - نبش کوچه سینا- ط . 2 ( تغییر مکان به : خ . فجر - خ . نگارستان - روبروي آپارتمانهاي عالمه تبریز نگین 
امینی )

خواهران طراحی ودوخت -صنایع دستی  (دوخت سنتی) - خدمات آموزشی 

خواهران صنایع غذایی خ 17 شهریور جدید روبروي بانک سپه بن بست پالك  4/1تبریز نمونه تبریز 

خواهران طراحی دوخت   بلوار منجم به طرف  ملل المتحد - نبش پل هوایی - دربند محتشم - جنب مسجد رسول اکبري انوري - پالك  486تبریز نو دوخت

خواهران مراقبت زیبایی مرند - طالقانی نرسیده به رفیع آباد - روبروي تاکسی فجر - ساختمان صادقیمرند  نو گل سرخ 

دو منظورهصنایع دستی  ( فرش  )- طراحی دوخت  - امور مالی و بازرگانی- خ امام کوچه اعتمادمیانهنواندیشان جوان 

دو منظورهبرق -عمران -فناوري اطالعات-امورمالی و بازرگانیخ امام- جنب اداره برقمیانهنواندیشان جوان (شعبه 

دو منظورهفناوري اطالعات/مخابرات /سهند - فاز 2 - میدان شهرداريسهند نور تبریز 

برادران صنایع جوشکاري   - مکانیک  - امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  - خ . 17 شهریورجدید روبروي بانک ملی - جنب بنگاه خوش طینت - پالك  75تبریز نوفکران  

خواهران طراحی و دوخت خیابان مفتح خیابان لیالبی کوچه درمانگاه پالك 3تبریز نوید 

خواهران طراح و دوخت  -صنایع غذایی   - صنایع دستی  ( دوخت هاي سنتی ) - صنایع غذایی ایلخچی - خ . امام - روبروي مخابرات - نرسیده به بانک سپه - جنب اداره بیمه تامین اجتماعیایلخچینوین اسکو  ( شعبه 

خواهران صنایع دستی  ( بافت )- صنایع غذایی   _  طراحی دوخت  - هنرهاي تجسمی  ایلخچی - خ . حافظ - جنب دبیرستان  ابی ابن ابیطالب - پ . 83ایلخچینوین اسکو  ( شعبه 

خ  . پاسداران - حیدر آباد - میدان امام حسین - کوچه ریحانی-  جنب سوپر مارکت اطلس(تغییر مکان به : خ . بهار - آخر 20متري تبریز نیاز 
شهید رنجبر به طرف شهید سربازي  - بن بست اسالمی)

خواهران مراقبت زیبایی 

خواهران مراقبت زیبایی خیابان سرباز شهید جنب داروخانه دکتر تقی زاده چلوکبابی محمدتبریز نیایش

دو منظورهفناوري اطالعاتمراغه خ خواجه نصیر - جنب داروخانه سینامراغه نیکورایانه 

خواهران هنر هاي تجسمی  سراب - خ . مطهري شمالی - طبقه فوقانی بانک سپه - شعبه مطهري ( سابق )سراب نیم رخ 

دو منظورهفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانیتبریزچهارراه آبرسان جنب قنادي ایوبیتبریز هدایتی 

خواهران مراقبت زیبایی سهند - فاز 2 - کوي نگین - ساختمان امیرانشهر جدید سـهند هزار نقش

دو منظورهفناوري اطالعات/عمران  - برق  - امور اداريخ آبرسان نرسیده به قنادي ایوبی خ 7 تیر پالك  4تبریز هزاره

خواهران مراقبت زیبایی  - گردشگري   آبرسان کنار گذر شهریار جنب داروخانه خاور کوچه دانشتبریز هستی

خواهران مراقبت زیبایی جاده شیشوان - نرسیده به شهرك صفا عجبشیر هفت قلم 

دو منظورهفناوري اطالعات-امورمالی وبازرگانی-اموراداري-خدمات آموزشی خ . قدس بلوار قطران جدید - جنب بانک تجارتتبریز همت

برادران فناوري اطالعات - امورمالی بازرگانی-  امور اداريخ. امام خمینی - ك  . بزرگمهر ششم شرقی پالك  8تبریز همکاران سیستم تبریز  

برادران فناوري اطالعات - نرم افزارهاي امور مالی و بازرگانی خ . آزادي - روبروي بیمارستان سینا - اول کوچه ملک پور اول - پ - 2تبریز  همکاران نیک اندیش 

دو منظورهفناوري اطالعات/کشاورزي /مدیریت و صنایع  شبستر - خ . امام - باالتر از بانک رفاه - طبقه فوقانی رستوران صداقتشبستر همیار

خواهران طراحی ودوخت چهارراه فیضیه - آخر فیضیه - تقاطع سرباز شهید - سمت چپ  مدرسه فرهمند - پالك  4تبریز هنر آرا 

خواهران طراحی و دوخت  - صنایع دستی  ( دوخت سنتی)جاده ائل گلی - آخر گلشهر - فلکه فردوس - اول 35 متري یاغچیان - جنب ایستگاه اتوبوس - پ . 43 - ط . 2تبریز هنر دوخت 

خواهران طراحی ودوخت ولیعصر جنوبی- دروازه تهران - خ . امیر کبیر نبش کوچه سعدي - پ . 50 - طبقه زیرزمینتبریز هنر روز 

خواهران طراحی ودوخت خ خیام سه راه الله زار نبش کوي آسیا درب اول پالك  25تبریز هنر سرا 

خواهران طراحی ودوخت خیابان امام - میدان قطب - جنب مسجد ساالر  - مجتمع سایه - ط . 2 - واحد 4تبریز هنرکده   

آذربایجان - نرسیده به چ . آخونی - جنب آذربایجان ششم - مابین چهارراه آخونی و بهار- زیرزمین ساختمان لوازم خانگی گستر - تبریز هنرکده مهـر 
سامسونگ

خواهران طراحی و دوخت  -صنایع دستی  (دوخت سنتی )

خواهران طراحی و دوخت -خدمات آموزشی خ. جمهوري اسالمی - روبروي مسجد انگجی - ساختمان 147 - طبقه فوقانی پلیس + 10 )تبریز هنرهاي زیبا 

خواهران طراحی و دوخت خیابان گلگشت نرسیده به بیمارستان امام رضا کوي گلستان پالك 2تبریز هنرور 

برادران فناوري اطالعاتاهر - جنب دارایی - خ . شهید رجاییاهر هوش برتر 

خواهران مراقبت زیبایی  - طراحی دوخت شهرك نور  - فجر - خ . نگارستان - روبروي آپارتمانهاي فجر - جنب مسکن تاج بخشتبریز وارثی

دو منظورهصنایع غذایی زعفرانیه ایستگاه گلدشت 10متري 45 پالك 6تبریز وانیل

برادران برق صنعتی /سیم پیچی چهارراه هفده شهریور جدید اول خیابان هفده شهریور جدید باالتر از فروشگاه دریا قاینار خزرتبریز وحدت 

 آذربایجان شرقی تانهاي آزاد فنی و حرفه اي اس اطالعات مربوط به آموزشگاه :  8جدول شماره 
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خواهرانمراقبت زیباییخ . پاسداران - باالتر از پل نرسیده به مغازه هاي مصلی روبروي درمانگاه سجاد - پ 3 - ط . دومتبریزوفا

خواهرانمراقبت زیباییخیابان طالقانی روبروي مسجد عربلر جنب زرگري نگین پالك 854تبریزوال

دو منظورهفناوري اطالعات-امورمالی و بازرگانی - برقاسکو فلکه بانک ملی ساختمان میالد نور طبقه5 واحد4اسکو ولیعصر اسکو

دو منظورهفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی سهند - محله 2 پاساژ مروارید - طبقه 1 واحد 4سهندولیعصر سهند

برادرانآرایش و پیرایش مردانه خ . ثقه االسالم - جنب داروخانه مهتا - پ . 216تبریزونک

مراقبت زیباییمیانه سر آسیاب نبش جمهوري - زیرزمین خیاطی حیدريمیانهونوسا

خواهرانمراقبت و زیبایی - طراحی دوختانتهاي خ . فردوسی غربی - روبروي غیر انتفاعی کاوشسرابیادمان

خواهرانمراقبت زیباییخ سراسیاب نبش کوچه پرتو جنب آژانس پروازمیانهیاران

خواهرانطراحی و دوخت کمربندي میانی - چهارراه بهشتی - جنب دنیاي کودك  4تبریزیاسمن

خواهرانمراقبت زیباییمرند خیابان جلفا روبروي اداره پستمرند یسمینا

دو منظورهفناوري اطالعاتهادیشهر – میدان نبوت – جنب موسسه مالی و اعتباري مهرهادیشهریکتا رایانه

خواهرانطراحی ودوختخیابان فرودگاه کوي میهن 2و3 روبروي آتش نشانی پالك 49تبریزیگانه

خواهرانطراحی و دوختتبریز - خ . پاسداران - نرسیده به مغازه هاي مصلی - روبروي مدرسه استثنایی - جنب مطب دکتر حاجی پورتبریزیگانه (شعبه)

شنب غازان - روبروي پارك فرهنگیان  - کوي محمدي کوچه گلریز 2 - پالك  6 (شنب غازان - روبروي پارك فرهنگیان  - کوي محمدي  - تبریزیگانه آفرین
پالك  1)

خواهرانمراقبت زیبایی

خواهرانصنایع غذاییشبستر - خ . امام - روبروي مخابرات - جنب موسسه قرض الحسنه کوثر - ط . سومشبسترسومه

خواهرانطراحی دوخت - صنایع دستی ( دوخت هاي سنتی ) خ . امام خمینی - بین آبرسان و چهارراه منصور - روبروي مسجد ساالر - ساختمان آیفر - طبقه 3 واحد 7تبریزطرالن

خواهرانطراحی دوخت - صنایع دستی ( دوخت هاي سنتی ) ملکان - خ . 30 متري کشاورزي - مابین کوچه شقایق 3 و 4ملکان شایسته

خواهرانمراقبت زیباییخ . انقالب - کمیته 5 سابق - خ . شهید عباسزاده - جنب کوچه اسدي - پ . 95تبریزماه وش

خواهرانمراقبت زیباییمیدان امام حسین - جنب اداره برقبستان آبادپاکدخت

خواهرانفناوري اطالعاتخ . ملت - گلستان 5 - پالك  5بستان آبادحکیم 

خواهرانمراقبت زیباییدامپزشکی - 18 متري گلپارك  - پالك  32 - جنب موبایل ماهتبریزجواهر

برادرانبرق - فناوري اطالعات - خدمات آموزشی  - امور اداريخ . امام - میدان قطب - روبروي مسجد ساالر - ساختمان دکتر حسابی 3تبریزفارابی

خواهرانطراحی دوخت- صنایع دستی - مراقبت زیباییخ . شهید میانجی - کوچه شهید شادپورمیانهلطافت

خواهرانصنایع غذاییشریعتی جنوبی اول بارون آواك ساختمان آواك روبروي بازار شیک پالك  16تبریزلوکس

خواهرانطراحی و دوختولیعصر - فلکه تختی غربی - نرسیده به مجتمع ورزشی آذر آب - پ . 35تبریزآسان متد

خواهرانطراحی و دوختخ . استاد شهریار - نرسیده به میدان غفاريآذرشهرکسري ( شعبه )

پالك 4( تغییر مکان به : شهرك نور مابین فلکه فجر و کوي الله روبروي آپارتمان هاي  تبریزشهراد شهرك نور  - فلکه فجر - بطرف کوي الله و ثمین  -  
پردیس - نرسیده به کوي معلم جنب امالك معامالتی )

دو منظورهمراقبت زیبایی

خواهرانفناوري اطالعات - عمران -   امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی اتوبان شهید کسایی - نبش ضلع شرقی - تقاطع خیابان پور شریفمرند آرتان

برادرانمراقبت زیبایی ( مردانه )خ . آزادي - نرسیده به بیمارستان ارتش - جنب قنادي پاپا - زیرزمین آذرمرغتبریزامیدواران

خواهرانفناوري اطالعات/امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  - نرم افزار خ . ولیعصر - سه راهی ولیعصر - کوچه شهید ابراهیم زاده - پالك  10تبریزواحد 

خواهرانمراقبت زیباییخ . جلفا روبروي تامین اجتماعیمرند فانوس شهر

خواهرانطراحی دوخت- صنایع غذاییخ. امام - ایستگاه تپلی باغ - باالتر از پاساژ رخش - جنب کفش سویل - پ . 105(تغییرمکان به)تبریزشایلین

خواهرانصنایع دستی _  بافت - صنایع دستی ( دوخت سنتی)- طراحی دوخت میانه - خ . ارشاد - کوي کارمندان - بهداري - پ . 3میانهدلنوازان

برادرانبرق - عمران - فناوري اطالعاتخ . امام - روبروي کوي 13 آبان - ط . فوقانی بانک قوامینتبریز گزینه اول

برادرانامور مالی و بازرگانی - فناوري اطالعات - عمرانخ . آبرسان - روبروي هالل احمر - طبقه فوقانی قنادي پاك تبریزآواي دانش

برادرانمکانیک- فناوري اطالعاتجاده سردرود - روبروي شرکت موتوژن - شهرك فن آوري خودرو  - تبریزبهینه سازان اعتماد صنعت

خواهرانطراحی دوخت 0 صنایع دستی ( دوخت سنتی )- خدمات آموزشی مراغه - خ . خواجه نصیر - روبروي فرمانداري - پشت آموزشگاه رساي نومراغهمنظومه هنر

دو منظورهبرق - فناوري اطالعاتخ امام - باالتر از چ . منصور - جنب بانک ملت شعبه میدان قطب - روبروي پاساژسبالنتبریزبامداد 

خواهرانطراحی دوختچهارراه ماراالن - اول کوي آشتاب - پالك  2تبریزهنر آموزان

خواهرانمراقبت زیباییخ . دکتر حسابی - نرسیده به میدان دکتر حسابی - روبروي دانشگاه علمی کاربردي بازرگانی - پ 1تبریزپرنیان

خواهرانطراحی دوخت شهرك اندیشه  - خیابان 45 متري - جنب بربري پزيمیانه طنین هنر 

... مدنیایلخچیمهال خواهرانمراقبت زیباییخ . مطهري - خ . آیت ا

خواهرانفناوري اطالعات خ . راه آهن - خ . عالمه امینی - دست چپ - طبقه باالي مبل انتخابتبریزماتریس

برادران- الکترونیک - عمران - امور مالی و بازرگانی - امور اداري ولی عصر - سرباالیی - جنب موسسه مالی اعتباري کوثر - پ . 27تبریز المک

خواهرانطراحی دوختاسکو خ . امام - باالتر از بیمارستان - روبروي قرض الحسنه امام رضااسکو برف

 آذربایجان شرقی هاي آزاد فنی و حرفه اي استان اطالعات مربوط به آموزشگاه :  8جدول شماره 



٣١ 
 
 

جنسیترشته آموزشیآدرس آموزشگاهشهرنام آموزشگاه 

خواهرانطراحی و دوخت - صنایع دستی ( دوخت سنتیخ . عباسی - نرسیده به طاق - ساختمان آلومینیوم - پ . 14/22تبریزآفرینش

خواهرانطراحی و دوخت - مراقبت زیبایی - صنایع دستی ( بافت )هشترود - قره آغاجهشترود( قره آغاج )بی غم 

خواهرانطراحی دوختخ . فغفاري - کوي حلوائیآذرشهرتواندخت

خواهرانطراحی دوخت-صنایع غذایی - صنایع دستی (بافت) - صنایع دستی (دوخت سنتی خ . بهار - روبروي سازمان تعاونی روستایی - پ . 430تبریزطال دوز

خواهرانطراحی دوخت - صنایع غذایی 0 هنرهاي تزئینیکوي ولی عصر - باالتر از فلکه رودکی - روبروي فرهنگ شهر- کوچه الله پ . 38تبریزکارامل

 شنب غازان - 24 متري استاد شهریار - نبش کوي شهدا - پالك  161( تغییر مکان به : ولیعصر - پروین اعتصامی شرقی - ساختمان امالك  تبریزتاج خورشید
صبا )

خواهرانمراقبت و زیبایی

دو منظورهصنایع دستی ( بافت )شبستر - میدان نماز - جنب ایستگاه تاکسی - کوجه عالمی - ساختمان شبگاهیشبسترزرین گره شبستر

برادرانالکترونیک - مخابراتفارابی شمالی - چایکنار - نرسیده به پل قاري - نبش کوي مهر - ساختمان مهر - واحد 5تبریزشهر نبوغ

خواهرانصنایع دستی ( بافت )چاي کنار شرقی اهر - مقابل بانک کشاورزياهرزلفا

برادرانخدمات آموزشی  - امور اداري-  امور مالی و بازرگانی - نرم افزار (مابین چهارراه طالقانی و تقاطع پاستور روبروي کوچه نقافی - طبقه فوقانی  پارکینگ هتل ارستبریزبولود

خواهرانمراقبت زیباییخ . پاسداران - نرسیده به چهارراه پرورش - جنب نمایندگی کیش چوبمرند ستاره شهر

خواهرانفناوري اطالعاتجلفا - خ . شمس تبریزي - پ 185جلفاسانلی ارس

خواهرانمراقبت زیبایی خ . ثقه االسالم - جنب بانک رفاه کارگران - پ . 295 - ط . زیرزمین فرش عتیق 35254088تبریزچهره ها

خواهرانفناوري اطالعاتخ . شیخ تاج - روبروي مدرسه شرف  - جنب ساختمان مهندسین - ط . 2مراغهرساي نوین

خواهرانمراقبت زیبایی - طراحی دوختخدا آفرین - روستاي بسطاملوکلیبرمروتی

خواهرانمراقبت زیباییآذر شهر - خ . ولیعصر - دادگستري - روبروي سالمندان - پ . 68آذرشهرمهر آنا

خواهرانفناوري اطالعات - خدمات آموزشی  - امور اداري - بهداشت  و ایمنیبازار - راسته کوچه - روبروي ایستگاه اتوبوس شهید قره باغی- طبقه فوقانی مرکز خرید شهروند- پ . 25تبریزنیما

خواهرانصنایع غذاییتقاطع قدس - آخونی - جنب پلیس + 10 - تبریزکیک شکالتی

خواهرانهنرهاي تجسمیخ . امام - روبروي پمپ بنزین - ساختمان 63 - طبقه اولتبریزبهسا

خواهرانطراحی دوختآچاچی - جاده ترانزیت - نبش کوچه ورزشمیانهمعمر

دو منظورهصنایع دستی ( طال جواهرسازي )خ . ابوریحان - سه راهی پاستور  - جنب شهید حسن مقدم دانائی - روبروي پروتئین صدف  - پ . 39 - ط . 2 )تبریزپدیده گوهر آذربایجان

خواهرانطراحی دوختچایکنار -  کوچه شهید دیالمهاهرسوزن طال

خواهرانمراقبت زیباییباغ معروف - فلکه اول - خ . اصلی اصغر آباد - روبرو سوپر مارکت مهديتبریزرخ نما

خواهرانمراقبت زیبایی پاستور جدید - بازارچه حاج جبار نائب - جنب مسجد حاج هاشم - پ . 399تبریزرژین

خواهرانمراقبت زیبایی خ . شهید منتظري - چهار سوق - نرسیده به میدان سجادیه - جنب کوي نانوایی =جنب مسکن ساحل- - پ . 1/3138تبریزصورتگر

خواهرانمراقبت زیباییاسکو - خ طالقانی - روبروي قنادي والییاسکو ماه سان

برادرانفناوري اطالعات - امور مالی بازرگانی - خلجان -  محله کوچه مو - جنب شعبه نفت 1تبریز - خلجانتوفیق

برادرانفناوري اطالعات - امور مالی بازرگانی - خدمات آموزشی بلوار شهداي زینبیه - روبروي بیمارستان اماممیانهخلیج فارس

دو منظورههنرهاي تجسمی - صنایع غذایی - طراحی دوخت - صنایع دستی ( دوخت سنتی چهارراه عباسی- یوسف آباد - پذیرایی تاالر نور - ط . 3تبریزفرنگار 

خواهرانمراقبت زیباییسهند - فاز 1 - محله 3- بهارستان 17 - پالك  22سهندقصر پریا

خواهرانمراقبت زیباییجنب بیمارستان شهید بهشتیمراغهنورا مهر

خواهرانمراقبت زیبایی - هنرهاي تزئینیخ . امام - روبروي بانک قوامین - طبقه دوم - ساختمان آذر میشو - واحد 6شبستربی نظیر

خواهرانخدمات آموزشی  - نرم افزار هاي ( عمران - مهندسی شیمی - الکترونیک ولیعصر - خ . پروین اعتصامی - 12 متري تعاون - 10 متري اول شرقی - پ . 5تبریزبازتاب 

خواهرانمراقبت زیباییایلخچی - خ . امام - جنب پست بانک - طبقه زیر زمیناسکو - ایلخچیلیلی

چهارراه اره گر به طرف نظام پزشکی  - خیابان شهیدان ذاکر - اول حکم آباد - اولین بریده سمت راست - جنب لوازم خانگی بدر پور  تبریزنیلوفران
ورودي حکم آباد - پ . 43 - ط . زیرزمین( تغییر مکان به : خ. قره باغی - سه راه بهشتی - جنب آموزشگاه گیس )

خواهرانمراقبت زیبایی

خواهرانچوب - فلز - سفال ) - صنایع دستی ( طال جواهر سازي ) - صنایع دستی خ . امام - جنب هالل احمر - میانهدورسان

خواهرانمراقبت زیباییخ . حجتی - پایین تر از چهارراه - روبروي مسجد معجزلر - جنب پالك  7/3تبریزاسماعیلی

برادرانفناوري اطالعات  - مکانیکمیدان دانشسرا - مجتمع جواهر - ط . 1 - واحد 16تبریزهرم

برادرانفناوري اطالعات - امور اداري - امور مالی و بازرگانیخ . فلسطین - چهارراه ملل المتحد - جنب بانک صادراتتبریز انتخاب برتر

خواهرانمراقبت زیبایی -صنایع دستی ( دوخت سنتی ) - هنرهاي تزئینیخ . مفتح - سه راهه توکلی - جنب دبستان 29 بهمنتبربزمه سماء

خواهرانمراقبت  زیباییخ . استاد محمد تقی جعفري - ایستگاه کریم آباد - کوي قنادیان - پالك  27 - پیلوتتبریزآرند 

برادرانفناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی ولی عصر - خ . رازي  شرقی - پالك  8تبریزاساتید الیق فناوري

برادرانصنایع شیمیایی ( کامپاندر و مسئول آزمایشگاه ) بلوار استاد شهریار - ساختمان شهریارتبریزآذر دوام یول

خواهرانصنایع غذاییآبرسان - کوچه مهرگان سوم - ساختمان 24 - طبقه 5تبریزپانیذ ( شعبه )

خواهرانهنرهاي تجسمیخ . امام - جنب گلفروشی سلیمیایلخچیحوض نقاشی
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برادران فناوري اطالعات - گردشگري    - عمران  منطقه آزاد ارس - خ . ولیعصرجلفاستارگان ارس

خواهران صنایع دستی خ . امام - کوي بزرگمهر - جنب کوچه سوم غربی - پ . 41تبریز زمرد 

خواهران طراحی دوخت  - صنایع دستی  (دوخت سنتی )خ . شریعتی - روبروي بانک حکمت ایرانیانعجب شیر  ترمه کهن   

خواهران مراقبت زیبایی پاستور جدید - مابین فدك و حافظ  - ساختمان آیدا - پ . 75 - ط. زیرزمینتبریز  پایون

خواهران امورمالی و بازرگانی- خدمات آموزشی  - امور اداري خ . طالقانی - روبروي کتابخانه -  روبروي پارك بانوان - نرسیده به میدانبنابپایندگان 

خواهران صنایع غذایی  ج شهریور نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب داروخانه بقراطتبریز لذیذ  

خواهران فن آوري اطالعاتخ . امام - میدان حسنلو - ساختمان سهند - طبقه 1آذرشهر ارزش

خواهران مراقبت زیبایی خ . قدس - پائین تر از  مسجد حاجی احمدتبریز خاطره 

طراحی و دوخت کوي شهید یاغچیان - خ . توحید - روبروي مدرسه میثاق -  18 متري شاهد - 12 متري جنت - جنت 1 - پ  . 7  )تبریز فریور 

خواهران صنایع غذایی ائل گلی - کوي سهند - کوي دادگستري - بلوار والیت - 12 متري 19 - پالك  71تبریز شیالن

برادران امور اداري - امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  - فناوري اطالعات گلباد - روبروي ماندانا - اول گلسار - پ . 19تبریز مهر آوران 

خواهران مراقبت زیبایی خ . ارشاد - جنب برج ارك مهندسین میانهشرکا  

برادران برق - خدمات آموزشی -کامپیوتر  -امورمالی بازرگانیخ . امام - روبروي سپاه - جنب اداره برقمیانهنیک مهر 

خواهران طراحی دوخت خ . پاسداران - 10 متري طالقانی - پالك  66 - ط. دومتبریز نامور

خواهران مراقبت زیبایی فرهنگیان - روبروي آپارتمان کسريمیانهدیدار 

خواهران مراقبت زیبایی سهند - فاز یک - محله سه - بهارستان 28 - پالك  23اسکو ره فام

خواهران طراحی دوخت و مراقبت زیبایی  ایلخچی - نرسیده به چهاراه صائب - جنب  امالك ایران اسکو حیدري 

خواهران طراحی دوخت خ . امام - خ . دانشگاههشترود عفاف

برادران الکترونیک  - برق  - عمران  -مکانیک  - امورمالی و بازرگانیچ . شریعتی - به طرف سه راه امین  - باالي داروخانه اطمینان - ساختمان 120- ط . 4تبریز صنعتگران  

خواهران طراحی دوخت  نصف راه- کوي فیروز  - میدان گلستان - پ 57تبریز محمدیان 

دومنظورهخدمات آموزشی  - هنرهاي تجسمی  - نقاش سیاه قلم  -نرم افزارهاي  قراملک - خ . وحدت - نرسیده به میدان قطب - روبروي مسجد امام حسینتبریز کار گستر 

خواهران  فناوري اطالعات- خدمات آموزشی  -  امورمالی و بازرگانیانتهاي راسته کوچه - روبروي پارك ملی سلیمی  - ساختمان صبا - پ . 204تبریز یدك 

خواهران طراحی دوخت خ . رسالت - خ. شهید صمدي - خ . فجر - خ . گلباران - ده متري شرقی - پ . 35تبریز تافته

برادران  فناوري اطالعاتمهربان - خ . انقالب - نبش خیابان گلستانسراب اطاعتی

برادران - فناوري اطالعات- خدمات آموزشی  -  امورمالی و بازرگانیمیدان معلم - جنب کبابی اسالمیمیانهرایانه بنیاد

بروکده    خواهران مراقبت زیبایی - طراحی دوخت خ . عباسی - باالتر از نان ماشینی - روبروي نان ماشینی - نبش کوچه سارخانی- پ 861تبریز ا

خواهران مراقبت زیبایی سهند - فاز 2 - محله نگین - نرسیده به چهارراه نگین - پشت                        CNGسهند ناز رو

خواهران مراقبت زیبایی  خیابان امام خمینی - روبروي پاساژ اسکانسراب حنا

خواهران فناوري اطالعاتمراغه - چهارراه کوره خانه - مجتمع نور - طبقه 4مراغه فخر رازي 

خواهران مراقبت زیبایی میدان معلم - جنب ستادنیروي انتظامی روبروي درمانگاه کوثرمیانهسی گل

خواهران فناوري اطالعات - امور مالی و بازرگانیخ . گلشن راز شمالی - پاساژ کاویان - ط . چهارمشبستر سراي دانش

خواهران مراقبت زیبایی باغ معروف - فلکه اول - به طرف خ  . امام حسین - 50 متر باالتر از اولین ایستگاه اتوبوس - نبش کوي المهديتبریز الین

خواهران مراقبت زیبایی دامپزشکی - شنب غازان - جنب مسجد حاج حسن بقالتبریز گل یخ

برادران مراقبت زیبایی  ( مردانه  )خ . امام - روبروي ایستگاه تپلی باغ - زیرزمین داروخانه دي - پ . 753تبریز ونک ( شعبه )

دومنظورهصنایع دستی  (طالجواهر سازي  )خ. پاستور جدید - مابین ارتش و حاج جبار نائب - روبروي پست بانک - جنب امالك دلنواز  - پ . 47تبریز گوهر فیروزه آذربایجان  

خواهران مراقبت زیبایی ورزقان - خ. آخوندي - منزل ابراهیم مقیمیورزقانگوزللر  (شعبه )

خواهران مراقبت زیبایی پل امام - میدان انقالب - کوثر غربی - پالك  14تبریز سلوا

خواهران مراقبت زیبایی خ . ارشاد - جنب عکاسی پور نصیرورزقانشکوفه 

خواهران مراقبت زیبایی ایلخچی - خ . امام خمینی - باالتر از بانک سپه - جنب کمیته امداداسکو منیر 

خواهران مراقبت زیبایی خیابان ورزش - اول کوي آزادي - زیرزمین مغازه عطاري - پ . 1تبریز عالقه بند 

خواهران مراقبت زیبایی خ . منجم - بهار شرقی نرسیده به مسجد باد کوبه - آموزشگاه سویلتبریز سویل

خواهران مراقبت زیبایی خیابان آبرسان پشت پارکینگ هتل گسترش- هشت متري دوم - پ . 4تبریز روناس

خواهران مراقبت زیبایی باالتر از سه راهی ابوریحان - چهارراه آخر صائب تبریزي - جنب ابزار سهند - پ . 2تبریز تک ستاره

خواهران طراحی ودوخت -صنایع دستی  (دوخت سنتی) شهرك پرواز  - خ . بابایی  1 - خ. نسترن - پ . 2تبریز پگاه نو 

خواهران طراحی دوخت  - صنایع دستی  ( دوخت هاي سنتی ) - هنر هاي تزئینی تبریز - خ . امام - خ . جدیري - جنب پاساژ طال - زیرزمین - پ - 58/1تبریز آیسون
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برادران  فناوري اطالعاتخ. امام - جنب مخابراتبنابتکاپو 

خواهران  فناوري اطالعاتولیعصر فلکه بزرگ نبش خیابان کریمخان پالك 118تبریز سکو 

برادران امور اداري - هتلداري -گردشگري   - خدمات تغذیه اي   - خدمات آموزشی چ. شهید بهشتی - مجتمع خدماتی تجاري اطلس - طبقه 2 - واحد 19تبریز فرادید  

خواهران خدمات تغذیه اي  منظریه - خ. طالئیه - جنب هتل آپارتمان طالئیه - ك  . کالنتر - پ . 17تبریز نخل

خواهران مراقبت زیبایی خ . 18 متري فیضیه- روبروي کوي صفا - روبروي تاکسی آزانس خوش رکاب - ساختمان نامدار - پ . 8تبریز ایران سیما 

خواهران صنایع غذایی   - خدمات تغذیه اي  شهرك باغمیشه  - میدان ارغوان - خ. ولی پور - پردیس 3 - پ . 11تبریز رعنا

خواهران صنایع غذایی   - خدمات تغذیه اي  خ . 12 متري شهید همتی برهان پ 82 طبقه زیرزمینمیانهسیب

خواهران صنایع پوشاك خ . سر آسیاب - جنب فرش انصاري - زیرزمین - پ . 53میانهماهتاب

خواهران خدمات تغذیه اي  شهرك باغمیشه روبروي خانه چوبی  - جنب مطب دکتر فرهاد پور ملک - ط. پایین بیمه آسیا - پ . 12تبریز دارچین

خواهران طراحی دوخت چهارراه ابوریحان - روبروي پاساژایران - نرسیده به چراغ قرمز - جنب بناب کبابی صدف تبریز صبا دخت

خواهران فناوري اطالعاتنرسیده به فلکه سونگون - طبقه فوقانی ساختمان عبداللهیورزقانمهرورزان 

برادران کنترل و ابزار دقیق   - فناوري اطالعاتخ . آزادي - 500 متر باالتر از ابوریحان به سمت نصف راه - طبقه فوقانی - مبل کلیم - پالك  60تبریز دقیق

خواهران مراقبت زیبایی خ . انقالب - روبروي بانک ملی شعبه انقالب - طبقه زیرزمین سوپر مارکت آیدین - پ . 3/790تبریز ماه چهره 

خواهران طراحی دوخت  - صنایع دستی  (دوخت سنتی)خ . راه آهن - کوي فاطمی - دربند مسجد فاطمی - نبش بن بست 19 - پ . 33تبریز ریحانه

خواهران مراقبت زیبایی ایلخچی - انتهاي خ . شهید بهشتی - زیرزمین عینک درخشاناسکو تک رخ

برادران امور اداري - امور مالی بازرگانی -خدمات آموزشی  - فناوري اطالعات خ . شریعتی جنوبی - نرسیده به دبیرستان توحید - ساختمان پروینتبریز علم و دانش تبریز 

خواهران مراقبت زیبایی ورزقان - خ . امام - جنب پل بزرگ - جنب غذا خوري گلستان -  طبقه ي زیر زمین لوستر لوکسورزقانپر نساء 

خواهران صنابع غذایی   - خدمات تغذیه اي  خ . خواجه نصیر جنوبی - پائین تر از اداره پست - جنب بانک پارسیان - مجتمع بلوغی - مراغه چاشنک

خواهران طراحی ودوخت -صنایع دستی  (دوخت سنتی) - خدمات آموزشی بازگشایی 0خ. فجر - خ . نگارستان - روبروي آپارتمان عالمه امینیتبریز نگین 

برادران مکانیک  - امور مالی و بازرگانی - فناوري اطالعاتخ . راه آهن - چهارراه قطران - مجتمع تجاري عمران - قسمت اداري - ط . 2 - پ . 207تبریز بهامین

برادران مراقبت زیبایی  ( مردانه  )خ . شریعتی جنوبی - اول 17 شهریور قدیم - روبروي بانک صادرات - طبقه زیرزمین - پ. 47/3تبریز صمیم 

خواهران صنایع پوشاك خ. شریعتی - کوچه شهید عبدي - پ . 55عجبشیر سپاس

خواهران صنایع پوشاك  - مراقبت زیبایی  خ . منصور - ك. قره باغیالر باالتر از مسجد قره باغیها - بن بست شهاب - پ . 142/1 ط. زیرزمینتبریز فراهان 

برادران امور مالی و بازرگانی - خدمات آموزشی  - فناوري اطالعات - خدمات تغذیه اي  خ . امام - اول کوي بنفشهبنابایران مشکات   

خواهران صنایع پوشاك  یاغچیان - بلوار توحید - کوي فجر- کوچه عرفان - پ . 174تبریز استیال

خواهران مراقبت زیبایی بلوار منجم - چاي کنار - روبروي کالنتري 13 - کوي جلیلی - پ . 10تبریز پري زاد 
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