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 دانش های فنی مورد نیاز جوامع اسالمی را فرا بگیرید. 

یفیّت کار را  کی از کارهایی که باید انجام بگیرد تا کارگر بتواند کی

مهارت ببرد  فنّیباال  همین  است؛    سالها  بنده   …ای    حرفه افزایی 

اری که بر سر کار آمده ک روپرورشی، هر وزیآموزش  وزیر   هر  است

ها تکیه کردم، تأکید کردم؛ این  حرفه ایی فنّیاست، روی مسئله

باید جدّی گرفت، این یک کار اساسی است. مهارت کارگر را   را 

باال   نمیبرد؛ کارگر ساباید  با تجربه  ده که  ی خودش تواند صرفاً 

پیش برود؛ خب، البتّه تجربه هم مؤثّر است امّا آموزش الزم است.  

ها و  حرفه ایی مسئوالن است؛ همین فنّیمهارت کاری بر عهده

می که  دیگری  کارهای  مهارت  انواع  برای  داد  انجام  افزایی  شود 

 . ولت هم مؤثّر استکارفرما هم مؤثّر است، د ، کارگر

باید شرایط مناسب ایجاد شود تا جوانان ما مهارت های 

  نداشته   وجود  مهارت  علم،   کنار  در  اگر.  روز دنیا را بیاموزد

 . ندارد یاده یفا چ یه باشد، 
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آموزشی برای کشور تأثیرگذار خواهد بود که به توسعه کالن در همه  

اقتصادی و فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار جوانب اعم از اجتماعی،  

 .منجر شود

               

 

: 

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

 نقش کلیدی در بهره وری و ایجاد اشتغال مولد دارد.

               

 

: 

اثر بخشی آموزش های جهان کار کلید اصلی توفیق و 

مهارتی و شکل گیری زمینه گفتگو بین ذینفعان حوزه 

 مهارت آموزی است . 
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ازادغامساهنهاد 25/04/1359تاریخدرانقالبشاورای6082شامارۀواحدۀمادۀاسااسبر

هایکارآموزیوواحدهایمربوطای،صندوقکارآموزی،کانونآموزشی)مراکزتعلیماتحرفه

ساازمانآموزشماعی(،نهادیبهنامیرویانساانیواشاتلالوزارتکارواموراجتبهمطالعاتن

ایوتربیتنیرویکارماهرشکلهایفنیوحرفهایکشوربهمنظورارائهآموزشفنیوحرفه

آییننامهاجراییقانونجامعقانونموضااوعهو10نهاد،براساااسبیشاز.این گرفتهاساات

رغیایهاایفنیوحرفاه،متولیآموزشبیاتفنیوحرفاهایومهاارتینظاامآموزشوتر

.کندهایآموزشیخودرادردوبخشدولتیوغیردولتیاجرامیفعالیتورسمیکشوراست

ادارۀکلدرساط کشاورویممرکزتربیتمربیدر31اینساازمانعالوهبرساتادمرکزی،

استانداردهایهایعلوموفناوریروزوهمگامیباهتازهیبیابشهرکرجداردوبهمنظوردست

 (ILO) المللیکارالمللیازجملهباسازمانبینالمللی،هموارهسعیبرگسترشروابطبینبین

.وکشورهایمختلفدنیاکردهاست( tvto)ایوسازمانبینالمللیآموزشحرفه

 و حرفه ای کشور ساختار سازمانی آموزش فنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفاه اجتماعیوزارت تعاون ، کار و  

 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای  

 شهرستان 

 

 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  

 استان 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 ز :ا ای کشور عبارتندسازمان آموزش فنی و حرفه  اهداف    
جویندگانکارفاقدمهارت(ماهر)آموزشتربیتنیرویکارماهرونیمه-1

ارتقایمهارتنیرویکارشاغل-2

ایجادوتوسعةتوانکارآفرینی-3

اشتلالیافزایشتوانخود-4

جویشللیوتقویتکسبوهایپیشازاشتلالبهمنظورکاهشدورۀجستهارتادمایج-5

شلل

نوینجهانیبهکشورهایایجادداالنیسازمانیافتهبرایورودمهارت-6

هایغیررسمیمهارتدربخشخصوصیوحمایتدرجهتمدیریتونظارتبرآموزش-7

توسعةمراکزفوق



 لی سازمانماموریت های اص

 آموزشمهارت ✓

 پژوهش ✓

 تولیداستانداردآموزشی ✓

ارزشیابینیرویکار ✓
 

 ای استان آذربایجان شرقیمعرفی اداره کل آموزش فنی و حرفه 
حرفهاداره و فنی آموزش آذربایجانکل استان وای فنی آموزش سازمان نظر زیر شرقی

ماعیباماموریتاصلیآموزش،پژوهشحرفهایکشور،وابستهبهوزارتتعاون،کارورفاهاجت

مهارت ارزشیابی میو فعالیت استان کار بااینکند.نیروی کل فنی23اداره آموزش مرکز
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

استانوحرفه سط  در ثابت مردودرای برادران، و خواهران بیناکزبخش و جوارکارگاهی

هایکارگاهی،وهمچنینپنجادارهبهنام

 ریزیبرنامهپژوهشو،ادارهآموزش .1

ادارهسنجشوارزشیابیمهارت .2

 ادارهموسساتکارآموزیآزادومشارکتهایمردمی .3

 وپشتیبانیادارهامورعمومی .4

.میباشددرامرارائهخدماتدرسط استانبهفعالیتمشلول،ادارهامورمالی .5


23 ازطریقماههو18تا1هایایرادرقالبدورههایفنیوحرفهاینادارهکل،آموزش

وآموزشگاههایفنیوویممرکزتخصصیسنجشمهارتکارآموزانمرکزآموزشدولتی

هایآموزشفنیودورهکند.اجرامیایموردنیازبازارکارجامعهراحرفهایآزاد،آموزشه

درصداز7سط استان،ادراندربرایدراستانآذربایجانشرقیدردوبخشخواهرانوحرفه

تالشآموزش و دارد برعهده را ارتقاءمیهایسط کشور و تربیت تامین، به نسبت تا کند

نیمهنیروی و ماهر ارتقاءماهربخشکار و استان هایمختلفصنعتی،کشاورزیوخدماتی

هایمجهز،فضاهایآموزشیمناسبومربیانوجودکارگاهفرهنگمهارتیجامعهاقدامنماید.

هایبرجستهادارهایآزادازجملهتوانمندیایفنیوحرفههربدرمراکزدولتیوآموزشگاهمج

.هایمهارتیاستشرقیدراجرایآموزشنآذربایجانایاستاکلآموزشفنیوحرفه

سالوالمپیادمهارتآزادویژهتمامی21اینادارهکل،ساالنهمسابقاتمهارتویژهجوانانزیر

هایمهارتیدرحالاجرا،نسبتبهتجهیزوعالوهبرآموزشحرفه.نمایدرابرگزارمیسنین

هایتخصصیجوش،ی،کارگاهژهاینو،بیوتکنولوآورینانو،انرژیهاییدرفنراهاندازیکارگاه

 .ستگیاهانداروییونمونهسازیسریع،اقدامنمودها

نفر35000اظرفیتآموزشساالنهآذربایجانشرقیبوحرفهایاستانادارهکلآموزشفنی

هایمهارتیهایآزاد،آموزشآموزشگاهدورهتالشدارددرمراکزدولتیوبیشازاینتعداددر
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

راازطریقهمکاریباواحدهایصنعتی،تولیدیوخدماتیبراساستقاضاوسفارشبازارکار،

یجدیدرافراهمساختهودرراستایبرونرفتژنولوهایافرادشاغلباتکامکانتطبیقمهارت

کشوربهکشورهایبزرگصنعتی،ازمعظلبیکاریورساندنسط تولیدوشکوفاییاقتصاد

نقشاساسیراایفاکند.

 از بدو تأسیس تاکنون  ای استان آذربایجان شرقینام مسؤوالن آموزش فنی و حرفه
 مدت تصدی

 نام و نام خانوادگی  سمت
 از تاریخ تا تاریخ 

 جالل تاجیک ای رئیس مرکز تعلیمات حرفه 28/1/1353 1/6/1358

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

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

22/5/1362 3/2/1359 
 سرپرست کانون 

 کارآموزی تبریز 
 حسن برگی

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

 نظام الدین  

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

 شرقی 
 مصطفی رنجبران

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

 شرقی 

 محمدرضا  

 ذاکر صالحی 

13/7/1382 8/7/1377 
ای آذربایجان حرفهوزش فنی و مدیر کل آم

 شرقی 
 کمال غفوری

23/12/1384 14/7/1382 
ای آذربایجان آموزش فنی و حرفهمدیر کل 

 شرقی 

 مهدی 

 علی اکبرزاده

19/2/1395 23/12/1384 
ای آذربایجان مدیر کل آموزش فنی و حرفه

 شرقی 

محمدی محمدرضا علی

 یسیابان

2/2/1399 19/02/95 
ن ای آذربایجاو حرفهمدیر کل آموزش فنی 

 شرقی 
 یعقوب نماینده 

 2/2/1399 تاکنون
ای آذربایجان فنی و حرفهمدیر کل آموزش 

 شرقی 
 رضا اختیار وکالتی 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 تعاریف و اصطالحات    

                                Technical and vocational training  آموزش فنی و حرفه ای   

کندیاکاراییورفهوکسبوکارآمادهمیرایاحرازشلل،حهاییکهفردرابانجامفعالیت

هارادرراستایتکنولوژیهاکسبمهارتاینآموزش.دهدویرادرانجامآنافزایشمیتوانایی

دانش همراه به وابسته علوم بخشو مشاغل به مربوط خاص وهای اقتصادی مختلف های

.دهداجتماعیارائهمی

                Technical   and   vocational center      ای  هفنی و حرف مرکز آموزش  

آموزشیکهشاملکارگاه آموزشی،کالسفضای اداریهای وفضای آزمایشگاه تئوری، های

ایکشوربهمنظورآموزشواستکهبراساسقوانینومقرراتسازمانآموزشفنیوحرفه

تویامتقاضیکارفاقدمهارشاغلویاایجادمهارتدرافرادارتقاءمهارتوتخصصکارگران

.کممهارتتشکیلیافتهاست

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

Private technical and vocational training institutes                                  
 

بخشغیردولتیباکسبمجوزفعالیتازادارهکلکهتوسطافرادویاوزشیاستموسسهآم

آموزشفنیوحرفهایاستانودرچارچوبآئیننامهتشکیلوادارهموسساتکارآموزیآزاد

سال راه1379مصوب دولت استاندارهیئت اساس بر و شده آموزشیداندازی سازمان  های

حرفه و فنی کشور،آموزش دریافتای متقاضیانشهریهبا از برگزاری،آموزشی به  نسبت

.نمایدایاقداممیهایآموزشفنیوحرفهدوره

                              Skill                                                                                                                   مهارت  
اکتسابیوتمرینشدهبرایرسیدنبهیمتوانمندییاشایستگیوانجامماهرانهوظیفهینایتوا

ویاشللاستکهمعموالًماهیتیعملیداردوهمانکاربرددانشاست.
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

         Competency                         شایستگی 

 وکارابرابراستانداردثرموتواناییانجامکاردرمحیطهاوشرایطگوناگونبهطور

                                                                            Job standard  استاندارد شغل

هایمرتبطباآنکهشاغلبایدازعهدهانجامایاستازوظایفاصلیشللومسئولیتمجموعه

آنهابرآید.
 

 level  Job Ski                                                                                                  درجه مهارت شغلی 

ایبهدرجاتمیزانیادگیریدانشفنیوکسبمهارتکارآموزانمراکزآموزشفنیوحرفه

حاستانآذربایجانشرقیدرسهسط بهشرشودکهدرحالحاضردربندیمیمختلفیطبقه

:جدولذیلارائهمیگردد


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            Skill education standardاستاندارد آموزش مهارت

هایمندرجدراستانداردشللایازدانش،مهارتونگرشفردیمبتنیبرشایستگیمجموعه

کند.فراهممیایشرایطآموزشآنراسازمانآموزشفنیوحرفهاستکه
 

 درجه شرح 

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

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

در  اختصاص به کسب بخشی از شایستگی های یک مهارت شغلی با  

دارد. جسمی (های جسمی ) کم توان  نظر گرفتن ویژگی
 3درجه  
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 Standard coding                                    کد استاندارد                                           

 (isco)بندیمشاغلالمللیطبقهایازاعدادقراردادیاستکهتوسطسازمانبینمجموعه

شدهاست.رشتهتعیینهاوزیرمجموعههرهماهنگیبرایتفکیمرشته  وربهمنظ

 

 Competency education standard                               استاندارد آموزش شایستگی 

آموزدرمدتزمانیمعین)نظریوعملی(کارساتکهچگونگیآموزشیمیاساندیابیانیه

فادهازتشاری میکندودرهنگاماساتبراسااسشاایساتگیها،کارهاومعیارهایعملکردرا

ساتکهدانشها،مهارتهاونگرشهایالزمبرایاحرازصاالحیتدراینساندمربیقادرا

یمحرفه،شللوشایستگیبااستفادهازمواد،ابزار،تجهیزاتومنابعآموزشیاستانداردبه

 موزارائهدهد.کارآ

                                                                                  Evaluationارزشیابی 

فرایندجمعآوریشواهدوقضاوتدرموردآنکهیمشایستگیبهدستآمدهاستیاخیر،

کهشاملسهبخشعملی،کتبیعملیواخالقحرفهایخواهدبود.معیارعملکرددرهر

آموزشمهارتمالکیبرایارزشیابیتلقیمیشود.استاندارد

                                                             Performance measure        ملکردمعیار ع

عملکردموردنیازومتناسبباکارها،دانشومهارتهااستکهباعثکاراییشایستهمی

قتینکنندهایناستکهکارآموزمهارتموردنظرراباچهدگردد.درواقعمعیارعملکردبیا

بیشدهبدینوسیلهنمایانشود.وباچهکیفیتیبایدانجامدهدتاماهیتکارارزیا
  

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

 iscoارت تکمیلی / درجه مهارت / شماره نگارش / کد پایه شغل مبتنی بر شماره مه
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 

استفادهراستایتبریزدریمشمارهایحرفهوفنیآموزشمرکزخورشیدینیروگاهافتتاح •

 پذیرتجدیدونوهایانرژیازبهینه

کشورباحضوردکترفرهنگی،هدزسیلمناطقبهفنیملزوماتوامدادرسانیاکیپ4اعزام •

 نمایندهمردمتبریز،آذرشهرواسکودرمجلسشورایاسالمی

هفتهگرامیداشتمناسبتبهشرقیآذربایجانایحرفهوفنیآموزشدیرکلسخنرانیم •

سخنرانعنوانبه(ره)خمینیامامحضرتمصالیدرحضورباکارآفرینی،ومهارتملی

 تبریززجمعههاینماخطبهازپیش

علیتوسطهمراه،تلفندرافزارنرمسازیتجاریراهکارهایرشتهدرچهارممقامکسب •

 شرقیآذربایجاننخبهآموزمهارتمرند،حجازی

تبریزباحضورمدیرانکلتعاون،کارخودروایرانشرکتکارگاهجوارآموزشمرکزافتتاح •

 اندرهفتهملیمهارتوکارآفرینیورفاهاجتماعیوآموزشفنیوحرفهایاست

ایدمدرهفته-ایراندیزلیموتورهایتولیدشرکتدرجوارکارگاهیمرکزآموزشافتتاح •

 ملیمهارتوکارآفرینی

انجمنحمایتتحت"فتوولتائیمهایسیستمنصبوطراحیراهنمای"کتابتالیف •

فنیآموزشمرکزپذیرتجدیدیاهانرژیمربیآبادی،شیرینایرانتوسطمحمدرضاانرژی

 تبریز3ایحرفهو

تبریز،سازمانجهاددانشگاهواستانایحرفهوفنیآموزشکلادارهبیننامهتفاهمانعقاد •

کشاورزی،شیالتوامورآبزیاناستان،پدافندغیرعامل،بهشتبانوانتبریزبارویکردبانوان

 گرانخودسرپرست،بنیادشهیدوامورایثار

سال  اهم فعالیتهای صورت گرفته در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

ندیهایمهارتیاسکوتوانمنمایشگاهازخانوادهوبانوانبازدیدمعاونرئیسجمهوردرحوزه •

 محلیتولیداتودستیدرحوزهصنایع

اندیشی • باهمکاریبااولینجلسههم آموزشدرصنایع ومشارکتتالشگرانخبرگان

پلیمیاندانش،مهارتعرصهمهارتآموزیوصاحبانصنایعوفکروایدهبهمنظورایجاد

 .استانآذربایجانشرقیکلیدخوردوصنعتدرمحلادارهکلآموزشفنیوحرفهای

دیدارنمایندهبنیادملیتعاونوتوسعهکارآفرینیزنانایرانبامدیرکلآموزشفنیو •

بانواندراشتلالهایزمینهنمودنفراهموباهدفتقویتایجانشرقیبحرفهایآذر

 اناست

کارگاههایازلمانآوایرانهمکاریپروژهمدیروآلمانSBHبنیادکارشناسبازدید •

شرقیوبرگزارینشستتوجیهیطرحآموزشدوگانهآذربایجانایحرفهوفنیآموزشی

 ایرانآلمان

وبینکارگاهیتراکتورسازیایران،پتروشیمیوکاشیتبریزبهجوارآموزشمرکزافتتاح •

مهارتوینارتوسطرییسسازمانآموزشفنیوحرفهایکشوردرهفتهملیصورتوب

 کارآفرینی

 شرقیآذربایجاناستاندرسوارکاریتخصصیآزموناولینبرگزاری •

باآذرشهرواسکوتبریز،مردمنمایندهفرهنگی،محمدحسیندکترحضوربانشست •

صنفیهایانجمنکانونرئیسریز،بتمراکزواداراتروسایمشاوران،معاونان،مدیرکل،

 (خصوصیبخش)استانایحرفهوفنیآزادآموزشگاههای

آموختهمهارتعنوانبهآذرشهرایحرفهوفنیآموزشمرکزآموختهمهارتانتخاب •

 شرقیآذربایجاناستانبرترکارآفرین
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 


 
 





 















 
 

 

 اول  بخش

 حوزه مدیریت  
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 




 

 له کشور ما اشتغال است.یکی از دغدغه های مهم کشور ها و از جم

ایجاد اشتغال برای کارجویان و پایدارسازی اشتغال شاغلین. آموزش های فنی و حرفه ای از  

عوامل بسیییار مهم و ثاریر ارار در این مورد اسییت و سییازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان 

ین نوع متولی آموزش هیای فنی و حرفیه ای غیر رسیییمی ومیییه میدیرییتو ثوسیییایه و اجرای ا

 آموزش ها را بر عهده دارد.

ثحوالت عظیم و سییریای که در دنیای امروز اثیام می افتد بازنیری در شیییوه های مدیریت 

افزایش آموزش های مهارثی و همچنین اجرای آنها را الزامی می کند. ثنوع مشییاغل و حرفه ها 

ر حسییز زمان به رور  می یابدو و دامنه آنها ریزثر و ثخصییصییی ثر می شییود. همچنین مشییاغل ب

دیید جیاییزین می شیییونید. رسیای اسیییت میداو  ییا ثغییر می ییابنید و ییا از بین رفتیه و مشیییاغیل جی 

آموزش های مهارثی در چنین وضییایتی شیییوه های جدیدی را هم از نظر مدیریت و هم از نظر  

آن   آموزش هیا رلیز می کنید. بیا ثوجیه بیه محیدودییت هیای منیابم دولتی و مهم ثر از  نحوه اجرای

بخش خصیوییی و سییاسیت های ک ن دولت جمهوری اسی می ایران در وااراری فاالیت ها به 

ثقویت آنها و انجا  امور از این رریق سیازمان آموزش فنی و حرفه ای کشیور و به ثسم آن اداره  

آذربیایجیان شیییریی رویکردهیای جیدییدی را در واایراری اجرای    کیل آموزش فنی و حرفیه ای

ء اجتماعی خود آغاز کرده است. ثنوع بخشی به آموزشیاههای فنی و حرفه آموزش ها به شرکا 

و ثقویت مراکز جوار و بین کارااهی یینایم و مراکز مدیریت و مهارت آموزی دانشیجویان و ای 

 ه است.استیاده از مرفیت های این شرکاء از آن جمل 

 پیام مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

رابتو سیارو مراکز    در بخش دولتیو اجرای آموزش های مهارثی در حوزه های مختلفو مراکز

در رسمی.  غیر  و سکونتیاههای  ها  زندان  از   نظامیو  همچنان  آموزشی  عدالت  ثوساه  راستای 

 برنامه های اداره کل می باشد.

شیوه های جدید ارثقاء کیییت  در این راستا ع وه بر شیوه مرسو  آموزش حضوریو استیاده از 

 مانی است.آموزش های مهارثی از برنامه ها و اهداف مهم ساز

آموزش از جمله آموزش در محیط کار وایای و آموزش دواانه و با ثوجه به مرفیت های حوزه  

IT .استیاده از آموزش های مجازی و آموزش های ثلییقی مورد ثوجه جدی است 

های مهارثیو ارثقاء فرهنگ مهارت آموزی در جاماه و ایجاد ارزش   اما مهمترین نکته در آموزش

ه  ار و اندیشه های دولتمردان و آحاد مرد  و بویژه جوانان است. ثحقق این امر بمهارت در افک 

یورت رسیای به دو مورد اساسی ثوساه کمی و ثوساه کییی آموزش های مهارثی نیز سرعت  

ف مشارکت جمای ثمامی مرفیت های استانی در بخش خواهد بخشید. برای رسیدن به این هد

 انه های جمای و رسانه های دیجیتال و ... مورد نیاز است.دولتیو خصوییو یدا و سیماو رس

 به امید ثحقق شاار هر آذربایجانی یک مهارت. 

 

 رضا اختیار وکالتی 

 استان آذربایجان شرقی  آموزش فنی و حرفه ای  مدیرکل
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول  فصل

 حوزه مدیر کل  
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

مدیر کل

نیمعاون اداری و پشتیبا

معاون آموزش وپژوهش 

و برنامه ریزی

کارشناس مسئول  

حراست

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی 

مهارت

روسای مراکز

کارشناس بودجه 

انکارشناس  امور ساختم

کارشناس  امور حقوقی و قراردادها

کارشناس خدمات 

ماشینی 

کارشناس  ارزیابی عملکرد و 

پاسخگویی به شکایات

کارشناس  روابط عمومی

و امور فرهنگی

کارشناس  مسئول امور مهارت های 

پیشرفته فرهنگی

کارشناس فناوری 

آموزشی

هکارشناس امور مهارت های پیشرفت

مدیر کل 

متصدی امور دفتری
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 و درآمد  ، وصولواحد بودجه عملکرد

 



ایبهستادسازمانجهتنهودجهپیشنهادیاعتباراتهزیجمعبندیوارائهاطالعاتب-1

انعقادموافقتنامه

سازمانازستادای)ملی(هایسرمایهداراییدریافتاعتباراتتملم-2

سرمایهایهایداراییتملمهایاستانیازمحلاعتباراتانعقادموافقتنامه-3

ایاستانیهایسرمایهاییدارتملمدریافتتخصیصاعتبارازمحلاعتبارات-4

برنامه-5 تدوین اطالعاتجهت ارائه و استهیه اجراییوعملیاتی ها،تانوشهرستانهای

استانریزیمصوبشورایبرنامه

ایمنطقههایبودجههایالزمدرموردنیازهاوکمبودهایعملکردفعالیتتهیهگزارش-6

دبرایارائهبهکارشناسانبودجهستا

هایدفاعیهبودجهجاریوعمرانیاستانشرکتدرکمیسیون-7

پیگیریاموراتوارائهپیشنهاداتالزمبهسازماندرخصوصتشکیالتوچارتسازمانی-8

ادارهکل

ایدرمنطقههایجدیدمالیوبودجهجمعآوریاطالعات،آماروشناساییظرفیت-9

های،عمرانیودرآمدهاپیگیریتخصیصاعتباراتهزین-10

ساالنهیدرالیحهبودجهارائهپیشنهادهایاعتباریوقانون-11

آنهاشناساییراهکارهایصرفهجوییدرهزینههاواجرایینمودن-12

ایدرمنطقههایجدیدمالیوبودجهجمعآوریاطالعات،آماروشناساییظرفیت-13

تخصیصآنیزمرکزحرفهآموزیسهندواخذپیگیریاعتبارمربوطبهتجه-14

 دامات انجام گرفته در واحد بودجهاق 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

بررسیکسریتوزیع-15 و ای وحرفه فنی آموزش مراکز در ای هزینه و عمرانی اعتبارات

سالاعتباراتمراکزاستاندرطول

ازمحلمصوباتسفرریاستمحترمجمهوریجهتتکمیلمرکز-16 اعتبار پیگیریواخذ

 میلیونریال100،000مبلغسنجشمهارتنیرویکاراستانبه








ماهیانههاوعملکردواریزیدرآمدهابهصورتگزارشتهیهوتنظیمفعالیت-1

ثبت-2 و تنظیم قراردادهایتهیه، از حاصل درآمد شامل: استان )مادهدرآمدهای آموزشی

تبصره17 ، ،فروشماشین75(،اجارهساختمانها زات(وآالتوتجهی،درآمدهایمتفرقه

درآمدهاصشناسهواریزوپیگیریوصولتخصی

ملیبهبرگزاریجلساتمربوطبهکمیتهدرآمد،گزارشگیریواحصاءدرآمدهایاستانیو-3

صورتماهانه

تهیه،تنظیموثبتاطالعاتمربوطبهقراردادهایهزینهایوتفاهمنامههایمنعقدشدهبا-4

دستگاههایمختلف







بررسیوجمعبندیبررسیپیشنهادهایارائهشدهازسویهمکاراناستانیافت،در-1

برگزاریجلساتمربوطبهکمیتهنظامپذیرشوبررسیپیشنهادات-2

تهیهوتدویناطالعاتمربوطبهسالنامهآماریوانتشارآن-3

شهرداریاستانپیگیریتسویهبدهیهایمربوطبه-4

نواناستانفرهنگیوورزشیباپیگیریامورات-5

 

 ه در واحد وصول و درآمد استان اقدامات انجام گرفت 

 

 سایر اقدامات انجام شده 

 



 

19
 

 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 و درآمد  اهم فعالیت های واحد بودجه، وصول

 

 

 
 

 

 عنوان 
 شاخص 

 ) مبالغ به میلیون ریال ( 

پیگیری تصویب و تخصیص اعتبار از محل مصوبات 

 سفر ریاست جمهوری 
100،000 

 27.927 ی تصویب اعتبارات عمرانی )استانی(پیگیر

 27.927-فقره   3 )استانی( عقد موافقتنامه های عمرانی

 13.067 در طول سال تخصیص اعتبارات عمرانی )استانی(

ای ملی از  دارایی های سرمایهدریافت اعتبارات تملک

 ستاد سازمان 
6.958    

 روزه 15بصورت  پیگیری تصویب اعتبارات جاری

 یک فقره ساالنه  های جاری عقد موافقتنامه

، اجاره 17پیگیری قراردادهای درآمدی اعم از ماده 

 75اماکن و تبصره 
 فقره  211

 فقره  17 ای ها وقراردادهای هزینهپیگیری تفاهم نامه

 کلیه شهرستان ها پیگیری تسویه بدهی های مربوط به شهرداری ها 

تشکیل جلسات دبیرخانه نظام   انجام امورات و

 پیشنهاداتپذیرش و بررسی 
 پیشنهاد  131بررسی 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 نامه ای  به تفکیک برهزینهوضعیت تخصیص اعتبارات  
 

 

 

 شماره ردیف
شماره 

 برنامه 
 عنوان 

 ارقام 

 به میلیون ریال  

112600 1802005000 
 برنامه آموزش غیر رسمی  

 ای و مهارتی فنی و حرفه 
43.738 

 3.045 برنامه سنجش مهارت  1802018000 73000055

53000016 1002018000 
رصد و کنترل آسیب های  

 اجتماعی 
1438 

 2600 خدمات مشاوره ای  1802005000 73000056

73000054 1802005000 
   75موضوع تبصره 

 17وماده 
17.236 

53000013 1802005000 
 موضوع اجاره ساختمانها  

 و اراضی دولتی 
985 

73000055 1802005000 

درآمد حاصل از  

صدور،تعویض و تمدید  

گواهی نامه مهارت و پروانه  

 د تاسیس آموزشگاه های آزا

240 

5500005 1802005000 
 حقوق کارکنان رسمی  

 و پیمانی 
167.564 

 58.437 حقوق کارکنان قراردادی  1802005000 5500005

 5.513 سایر منابع 

 300.796 جمع 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 ای استان حرفهخالصه وضعیت اعتبارات اداره کل آموزش فنی و 

 

 

 

 
 
 

 

0
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200

300

400

500

جمعبودجههزینهای جمعبودجهتملمدارایی

هایسرمایهای

جمعکلبودجهدستگاه

اننمودار وضعیت اعتبارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای است

 )ارقام به میلیون ریال  ( عنوان 

 112654 کد دستگاه

 295.283 هزینه ای جه بود

 5.513 منابع سایر 

 300.796 ای جمع بودجه هزینه

 123.990 ای های سرمایهجمع بودجه تملک دارائی

 424.786 جمع کل بودجه دستگاه
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

      

 ای های سرمایهتملک داراییوضعیت تخصیص اعتبارات طرح های 

 

 اعتبار مصوب عنوان  شماره طرح
 وضعیت تخصیص 

 ریال(  )میلیون 

درصد  

 تخصیص 

41-530000 

مرکز سنجش مهارت  

تبریز)تصویب و تخصیص اعتبار 

از محل مصوبات سفر ریاست  

 جمهوری( 

100،000 100،000 100 

 1802005ش101
مرکز سنجش مهارت )اعتبارات 

 استانی( متوازن 
10،000 0 0 

 1802005ش201
بهسازی و نوسازی مراکز 

 آموزش فنی و حرفه ای 
5.300 950 18 

 1802005ش201
سه درصد حاصل از صادرات  

 نفت خام و گاز طبیعی 
660 150 23 

 1802005ش100
احداث مرکز آموزش هتلداری  

 تبریز)اعتبارات متوازن استانی( 
8.000 8.000 100 

 1802005ش001

 

تعمیرات ساختمانها و تامین  

ماشین آالت و تجهیزات مراکز 

 آموزشی )ملی( 

6.958 6.958 100 

3-520000 

اعتبار موضوع بازپرداخت  

فروش اموال منقول و غیر 

 منقول

3.967 3.967 100 

 89 120.025 134.885 جمع
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

  

 
 

۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

مرکزسنجشمهارتتبریز

بهسازیونوسازیمراکزآموزشفنیوحرفهای

سهدرصدحاصلازصادراتنفتخاموگازطبیعی

احداثمرکزآموزشهتلداریتبریز

تعمیراتساختمانهاوتامینماشینآالتوتجهیزات

مراکزآموزشی

اعتبارموضوعبازپرداختفروشاموالمنقولوغیر

منقول

۱۰۰۰۰۰

۵۳۰۰

۶۶۰

۸۰۰۰

۶۹۵۸

۳۹۶۷

۱۰۰۰۰۰

۹۵۰

۱۵۰

۸۰۰۰

۶۹۵۸

۳۹۶۷

ایه اینمودار وضعیت تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرم

وضعیتتخصیص اعتبارمصوب
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 وضعیت وصول درآمدهای ملی واستانی  اداره کل 

 شماره  
طبقه بندی 

ارقام به عنوان 
میلیون ریال 

 3.967 قانون محاسبات عمومی  75موضوع ماده 5300004

 درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها 130301
 و اراضی

2.101 

درآمد حاصل از خدمات آموزشی و  140103
 فرهنگی و شهریه کارآموزی 

2.638 

درآمد حاصل از صدور ، تعویض و تمدید  140211
گواهینامه مهارت و پروانه تاسیس 

 آموزشگاههای آزاد وپروانه مهارت 

5.370 

ابالغ  درآمد حاصل از صدور و تمدید 140211
 آموزشگاههای آزاد مدیریت و مربی گری  

134 

درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره ای   140161
 به متقاضیان دوره های آموزش  

فنی و حرفه ای به استثنای دانش آموزان  
 فنی و حرفه ای و کار ودانش 

415 

 درآمد حاصل از بیمه بیکاری 150103

 

1.048 

 75درآمد حاصل از تبصره  140103

 

226 

درآمد حاصل از قراردادهای آموزشی  140103
 (  17ه اد)م

9.572 

 درآمد حاصل از حق آزمون140211

 

13.885 

 794 مجدد عملی  درآمد حاصل از حق آزمون140211

 38.049جمع
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰

قانونمحاسباتعمومی75موضوعماده

درآمدهایحاصلازاجارهساختمانها

درآمدحاصلازخدماتآموزشیوفرهنگیوشهریهکارآموزی

درآمدحاصلازصدور،تعویضوتمدیدگواهینامهمهارتو

پروانهتاسیسوپروانهمهارتآموزشگاههایآزاد

درآمدحاصلازصدوروتمدیدابالغمدیریتومربیگری

آموزشگاههایآزاد

درآمدحاصلازارائهخدماتمشاورهایبهمتقاضیاندورههای

آموزش

ارفنیوحرفهایبهاستثنایدانشآموزانفنیوحرفهایوک

ودانش

درآمدحاصلازبیمهبیکاری

75درآمدحاصلازتبصره

(17ماده)درآمدحاصلازقراردادهایآموزشی

۳۹۶۷

۲۱۰۱

۲۶۳۸

۵۳۷۰

۱۳۴

۴۱۵

۰

۲۲۶

۷۹۴

نمودار وضعیت وصول درآمدهای ملی واستانی  اداره کل

ارقامبهمیلیونریال
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 زارش عملکرد دفتر فنی اداره کل  گ

 

 

باوحرفهایتابعهتعمیراتموردنیازمراکزآموزشفنیساله3برنامهپیگیریوتهیه-1

پیشبینیاعتبارالزموارسالبهستادسازمانوسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانبرای

 تنطیمموافقتنامهبهسازی

مناسبسازیوولویتبندیمراکزبارعایتضرورتهاواموردنیازتهیهلیستتعمیرات-2

ساسموافقتنامهبهسازیاعتباربرابعدازتخصیصپیادهسازیشاخصهایمدیریتسبز

منعقدشدهباسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانوارایهبهامورعمومیجهتانجاممراحل

 وعقدقرارداد،انتخابپیمانکارقانونیاستعالم

قانونجامعحمایتاز2اجراییدرراستایاجرایینمودنمادهپیگیریتکمیلاقدامات-3

اساسیسرویسهایبهداشتیانجامتعمیراتبامناسبسازیفضاهامربوطبهالنحقوقمعلو

وایجادسرویسبهداشتیویژهمعلولیندرمرکزآذرشهر

بررسیتعمیراتدرخواستشدهتوسطمراکز،نظارتبرانجامتعمیرات،رسیدگیوبازدید-4

زمتهیهصورتجلسات،عکسوگزارشهایال،بهصورتوضعیتها

کمیتههجلس4برگزاری-5 برایHSEومدیریتسبزهایمشترک ساالنه تقویم طبق

درمصرفانرژیهاوپیگیریمصوباتمربوطبهاصالحالگویمصرف،رعایتصرفهجویی

ارتقاایمنیدرمراکز

تهیهگزارشاقداماتانجامگرفتهدرراستایمناسبسازیمحوطهوساختمانهایاداری-6

استانبرایتسهیلدسترسیمعلوالندرادارهکلومراکزتابعهوارسالبهسازمانبهزیستی

وسازمانمتبوع

درراستایپیادهسازیشاخصهایمدیریتسبزدرتهیهگزارشاقداماتانجامگرفته-7

وعوسازمانمتبادارهکلومراکزتابعهوارسالبهسازمانحفاظتازمحیطزیستاستان

 شده توسط دفتر فنیاقدامات انجام  
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

ارسالبهسازمانمتبوعوسازمانمدیریتتکمیلاطالعاتپروژههایعمرانینیمهتمامو-8

وبرنامهریزیاستان

عملکردماهانهبهامورعمرانیسازمانمتبوعتهیهوارسالگزارش-9

مراکزوادارهکلدرHSEپیگیریرفعنواقصایمنیبرآوردشدهتوسطکمیتههای-10

تخصیصیافتهمیراتدرحداعتبارانجامتع

تابستانرستانتبریزبرایهمکاریدرطرحتشویقیمدیریتمصرفپیگیریازمراکزشه-11

یرویبرقتبریزباشرکتتوزیعن99

تکمیلاطالعاتوفرمهایمربوطبهمشخصاتمراکز،پروژههایعمرانی،تعمیرات،-12

رانیسازماناعتباراتوارسالبهمدیریتامورعم

همکاریبااکیپهاینظارتیفرمانداریواستانداریدرانجامبازدیدهاازپروژهها،انجام-13

عاتمربوطبهپروژههامکاتباتوتکمیلفرمهاواطال

اطالعاتارزیابیعملکردادارهکلومراکزتابعهبرایوجمعبندیتکمیلپیگیری،تهیه،-14

سبز مدیریت های سالشاخص در معلوالن استفاده برای فضاها سازی مناسب و98و

سامانهمدیریتعملکردسازمانی)تسما(بارگذاریدر

ارایهبهمراجعذیربطامورعمرانیادارهکلو99تهیهبرنامهاجراییسال-15










هبهرایوا98بافهارسبهاسالتهیهبرآوردکارهایباقیماندهمرکزآموزشهتلداری-1

بااخذمجوزترکتشریفاتمناقصهپیگیریادامهتعمیراتامورعمومیبرای

میلیونریال15057مبلغاعتباراستانیمصوببهتکمیلتعمیراتهتلداریباپیگیری-2

 شامل:98درسالمیلیونریال10057بهمبلغوتخصیص

آموزش هتلداری و گردشگری جهت تکمیل مرکز شده اقدامات انجام  

استان
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

یواریاجرایکاغذددرها،یآمیز،رنگوقرنیزهایطبقههمکفاجرایسرامیموسنگکف

نصبدیوارپوشهایراهروی،درطبقهاولاجرایپارکتتکمیل،زیرسازیوطبقههمکف

نصبلوازموتجهیزاتسرویسهایبهداشتی،تکمیلنواقصلولهکشیوسیمکشیطبقات،

ردLED،نصبچراغهایرویستونهاوکمداتاقهاMDF،اجرایپوششیطبقههمکفها

ههمکف،اجراینماونورپردازیآن،اجرایبخشیازمحوطهوکابلکشیسقفکاذبطبق

روشناییآن
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 






انجامبازدیدازپروژهاحداثمرکزسنجش،برگزاریجلساتوپیگیریامورمربوطبه-1

رمستمرتکمیلپروژهاحداثمرکزسنجشونظارتبراجرایآنبطو

صورتوضعیتهایکارکردوتعدیلوتهیهدستورکارهاوصورتجلساتالزمدگیبهرسی-2

وارایهبه98تهیهبرآورداعتبارالزمبرایتکمیلپروژهاحداثمرکزسنجشدرسال-3

سازمانمدیریتوبرنامهریزی










 

   مهارت نیروی کار استانز سنجش مرکجهت تکمیل شده اقدامات انجام    
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 

 

 

ازمحلاعتبارنریالمیلیو1500مرکزبامبلغ16انجامتعمیراتدربرنظارتپیگیریو-1

براساسقراردادمنعقدشده98سازمانمتبوعدرسالتملمداراییهایسرمایهایابالغی

و-2 دربرنظارتپیگیری تعمیرات مبلغ15انجام با ریال3140مرکز ازمحلمیلیون

دهبراساسقراردادمنعقدش98اعتباراتتملمداراییهایسرمایهایاستانیدرسال



خلیابنیه،محوطه،بازسازیواجرایتعمیراتشاملتخریب،مقاومسازیوبهسازیدا

 عبارتنداز:کهکارهایعمدهآنهانوسازیتاسیسات

مقدارواحدشرحردیف

1 

60*60اجرایسقفکاذبکنافگچیتایل
و ارتفاع کاهش رفتنکاهشبرای هدر

 انرژیوکاهشآلودگیصوتیدرکارگاهها

 582 مترمربع

2 
تعویضچراغهایپرمصرفصنعتیوگازی

 LEDبه
 148 عدد

3 

تعویضدروپنجرههایفلزیبادوجداره
UPVC 40تبریزواسکوبتعداد1درمراکز

 لنگه

 8/83 مترمربع

4 
زیباسازیورنگآمیزیساختمانهابارنگ

 روغنیوپالستیکی
 2138 مترمربع

5 
ایایزوگامفویلداراصالحزیرسازیواجر

 درپشتبامها
 1165 مترمربع

6 

لوله پلیکا، لوله با کشی لوله اجرای
الیهوفوالدیسیاهدراصالح5کمپوزیت،

تاسیسات باران، آب فاضالب، سیستم

متر

 طول
1256 

 اقدامات سایر     
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شبستر-تبریز1-گرمایشیدرمراکزاهر
 هشترود-کلیبر

7 
ایمنیدرحفرچاهارتوفاضالببرایارتقا

 ادارهکلومرکزشبستر
 2 حلقه

8 
اصالحدودکشهادرجهتارتقاایمنیدر

 مرکزاسکو
 24 مترطول

9 
بازسازیکفبتنیتخریبشدهکارگاه

 اتومکانیممرکزسراب
 290 مترمربع

10 
مقاومسازیدیوارهابانبشیونردهکشی

 مرکز5رویپنجرههادر
 994 کیلوگرم

11 
نیروگاهخورشیدیدریمحوطفنسکش ه
 مرکزمراغه

 136 مترمربع

12 

تاسیسات نواقص رفع و اصالحسیمکشی
برقیوروشناییکارگاههایمراکز،کابل

یتفکیکانشعاباتکشیولولهکشی

 3 مرکز

13 

در بهداشتی سرویسهای اساسی تعمیرات

مراغهوآذرشهروایجادسرویس23مراکز

رمرکزآذرشهرویژهمعلولیند

 9 دستگاه

14 
 بستهارتقا مدار های دوربین سیستم

مراکزهریسوشبستر
 2 مرکز

15 

لوله اصالح و گرمایش سیستم بازسازی
،باکشیها تعویضآبگرمکننصبپکیج

نوع با رادیاتورهایمعیوب و فرسوده های
پنلی

 2 مرکز
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 دها و قراردا حقوقیگزارش عملکرد امور

 
 






 مورد42تهیهنقشهرقومیبرایکلیهمراکزبهتعداد-1

ومستنداتالزمبرایCDهایرقومیوفایلآنهادرقالبمکاتبهباداراییوارائهنقشه-2

مورد25ایبهتعدادفاقدسندمالکیتومراکزدارایسنددفترچهمراکز

پرونده-3 پیگیریتعداد و شده تشکیل کیفریهای از اعم حقوقیشده کار،و ادارات ،

مورد.43جمعاهاودیوانعدالتاداریشهرداری

 هابابتعوارضمراکزهاواخذمیزانبدهیکلیهشهرداریمکاتبهبا-4

تهیهوتنظیمالیحهدفاعیهوشرکتدرجلساتمراجعقضایی-5

حدوصولمنطقهازطریقدفترحقوقیهاوشکایاتواتهیهوتنظیمودریافتدادخواست-6

هابهمحاکمدادگستریآنسازمانوارائه

باایاتواصلهدرونسازمانیوبرونسازمانیوتطبیقآنبررسیورسیدگیبهشک-7 ها

قوانینمصوبواعالمنظریهحقوقی

ازآن-8 بهکارکناندرزمینهمسائلحقوقیوحمایتقضایی امهادمشاورهحقوقی ورر

تصدیمربوطبهشللمورد

نعدالتاداریپیگیریپرداختوتسویهحقبیمهمربیانحقالتدریسسابقکهدردیوا-9

فقرهپرونده4یااداراتکارطرحدعویکردهبودند،بهتعداد

مکاتبهباکلیهاداراتثبتاسنادوامالکجهتجانمایینقشههایرقومیمراکزدرالیه-10

داستر..کا

کارشناسیوتعیینپالکهایثبتیزمینمرکزیموادارهکلومیخکوبیحدودآنها.-11

 حقوقیعملکرد دفتر امور  
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

یریموضوععوارضدکلهایمخابراتیازشهرداریتبریزوسازمانفناوریاطالعاتوپیگ-12

ارتباطاتشهرداریوارجاعمسألهبهدیوانعدالتاداریازطریقدفترحقوقیسازمان.

پیگیریمستندسازیمراکزفاقدسندازداراییاستانوادارهکلاموالدولتیجهتاخذ-13

گواهیبند)د(.

امور-14 تصفیه اداره و بدهکار های وشرکت قضایی مراجع از وصول های پرونده پیگیری

فقره.7ورشکستگی،اخذبدهیوتسویهحساببهتعداد

کزجدیداالحداث)مرکزسنجش(.پیگیریواخذانشعاباتمرا-15

خسروشاهکهفاقدسندبود.فقرهسندمالکیتتمبرگیبرایمراکزاسکو،شبسترو3اخذ-16








نامه-1 تفاهم کلیه آموزشیکنترل قراردادهای و وها اماکن اجاره واگذاری، قراردادهای ،

قراردادهایخریدتجهیزاتوخدمات

حقیقیوحقوقیردادهابااشخاصبررسیوکنترلقراتنظیم،-2

هایآموزشیوقراردادهایمربوطبررسیوکنترلقراردادهایاجراییآموزشی،تفاهمنامه-3

بهمربیانحقالتدریس





  

 در خصوص قراردادهای آموزشی و تفاهم نامه ها عملکرد دفتر امور حقوقی  
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 عملکرد  روابط عمومی

برقراریترینبخشهرسازماناستکهباهدفتقویتوروابطعمومیدرعصرجدیدحیاتی

ودراچندگامهایارتباطیدرونوبرونسازمانی،نقشحساسخرکانالهایاجتماعیدشبکه

ایدرهمینراستاروابطعمومیادارهکلآموزشفنیوحرفه مانایفامینماید.زجلوتراز

سیاستاستان، با حرفههمگام و فنی آموزش سازمان میهای تالش کشور باتانمایدای

نفعان،ارتباطیموثررابرقرارازمانومخاطبانوذیبینسرتباطیهایاگیریازتکنیمبهره

نماید.

 

ندهینمایدیدکترسعدیبازد

مجلسازکارگاهآموزشنانو

 زیتبر3مرکز
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 





 

 

 





کیفیت بخشی به آموزش ها

مشارکت بخش غیردولتی

مشارکت ذی نفعان و شرکای اجتماعی

توانمندسازی منابع انسانی

ساماندهی مراکز آموزشی از طریق نظام رتبه 
بندی

توسعه بکارگیری فناری های نوین

حرکت به سمت سازمانی جهانی با توسعه تعامالت 
بین المللی
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398آماری سال سالنامه 

 های اجرایی روابط عمومی ها و برنامهسیاست 


فرهنگمهارتآموزیوافزایشمنزلتاجتماعیمهارتآموختگانبارویکردارتقای ➢

 آموزش

دولتایبهگفتمانهایفنیوحرفهتبدیلآموزش ➢

ایبهگفتمانعمومییفنیوحرفهاهتبدیلآموزش ➢

توسعهمشارکتبخشخصوصیدراجرایآموزش ➢

هایعمومیودولتیتوسعهمشارکتبابخش ➢

 ونوآورریسازمانیحمایتازخالقیت ➢

گیریازفناوریاطالعاتوارتقایخدماتالکترونیمدرراستایتحققدولتبهره ➢

الکترونیم

 لیملالهایبینافزایشحضوردرعرصه ➢

 گفتارهاوبرخوردهایرهبرانآموزشفنیوحرفهایحفظزنجیرهانسانیدررفتارها، ➢

 مبتنیبرنیازمخاطبانهایسازمانلیدونشرمحتوادرنشریهتو ➢









 





 

 

ازیاستادکارانآلماندیبازد

میمرکزمیکارگاهاتومکان

 زیتبر
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 استراتژی کالن روابط عمومی 
 

مهارت آموزی، کار و کارآفرینی توسعه، ترویج و ارتقای فرهنگ   

شکسوتیازپریتقد

مهارتآموزدرحوزه

 صنعت

یطرحمهارتآموزیاجرا

 یکارواقعطیدرمح
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کزجوارافتتاحمر

 زیتبریکاش

بایآموزشانعقادتفاهمنامه

جیوبسیسازندگجیبس

 استانیدانشآموز

 راهبرد روابط عمومی            

تامین نیازهای مهارتی کشور در چارچوب ماموریت ها و اختیارات  

 سازمان
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افتتاحطرحآموزشدوگانه

اتاقیباهمکاریشلل

 زیتبریبازرگان

ادارهزخدمتیاستقرارم

وحرفهیکلآموزشفن

حضرتیاستاندرمصلیا

درهفتهزیامام)ره(تبر

 مهارتیمل

یانعقادتفاهمنامههمکار

وحرفهیادارهکلآموزشفن

 زیاستانبادانشگاهتبریا
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اهم فعالیت های 

تولید و نشر محتوای روابط عمومی
رسانه ای

هماهنگی دیدارهای  
مسئوالن استانی  و 
ستادی با مدیر کل و 

کارکنان

تولید و درج  مطالب و 
اخبار در سایت اداره 
کل و ارسال به سایت 

سازمان

برگزاری استارتاپ ها ،
همایش ها و سمینارهای 

علمی ـ تخصصی

برگزاری کارگاه ها 
ودوره های آموزشی 

عمومی و تخصصی
برگزاری مصاحبه 

تلویزیونی ورادیویی

تولید ،ارسال و درج 
اخبار در خبرگزاری ها و 

مطبوعات

برقراری ارتباطات 
فرهنگی و رسانه ای 

با مردم و سایر 
دستگاه ها

ورا
ش

ی
ان
ست
تا
هار
هم
سع
تو
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 







 نماینده حضور

 شورای مجلس

 جلسه در اسالمی

 های برنامه تبیین

 ۹۸ سال

 پررنگ حضور

 حرفه و فنی آموزش

 نمایشگاه در استان ای

 و تبریز دستباف فرش

 در کل اداره از تقدیر

 راستا همین

 های اکیپ حضور

 فنی رسانی امداد

 اداره همکاران توسط

 و فنی آموزش کل

 به استان ای رفهح

 و زلزله هموطنان
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 المپیاد برگزاری

 رباتیک مهارت

 تبریز

 از تجلیل

 برتر پژوهشگران

 کل اداره از تقدیر

 حرفه و فنی آموزش

 راستای در استان ای

 جوانان فراغت اوقات

 نوجوانان و



 

43 
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 : فصل دوم

 اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 سنجش و ارزشیابی مهارت   هعملکرد ادار

شانوءایوارتقاهایفنیوحرفهنقشواهمیتارزشیابیمهارتدراعتباربخشیبهآموزش

ایجامع،هایسازمان،امریاساسیوکلیدیاستکهلزومداشتنبرنامهمنزلتگواهینامه

.لبدطارزشیابیمهارتسازمانمیسنجیده،کارآمدوبهروزرادرحوزه

لذابهمنظورتحققاینمهمباعنایتبهسیاستبازنگری،اصالح،توسعهوبهینهسازیالگوهای

ارزشیابیهایعملیاتیحوزهآوریسازمان،برنامهارزشیابیمهارتازسندراهبردیمهارتوفن

رو آمدی، کار بر مبتنی المللی بین و ملی نگاه ارائهدآمزبا در سرعت و بهخدمبودن ات

.یرونیتدوینشدهاستذینفعاندرونیوب

ایاستانوظیفهداردازکلیةآموزشدیدگانباطیمراحلقانونی،ادارۀکلآموزشفنیوحرفه

ارزشیابیبهعملآوردهودرصورتقبولیبرطبقاستانداردهایمربوطهنسبتبهصدورگواهی

می اقدامکند.تشخیصصالحیتفنیو نیزجزوزانمهارتبرایشللمهارت هایگوناگون

باشد.صالحیتفنیکلیةمتقاضیانپروانةکسبدرسراسرکشوریبخشآزمونمیهاوظیفه

ایکشورواداراتکلتابعهبرسد.بایدبهتأییدسازمانآموزشفنیوحرفه
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 گواهی نامه مهارت : ▪

ازقبولیمتقاضیدرآزمون یکتبیوعملیبهایشاناعطایاهمدرکیاستمعتبرکهپس

بیانگرص و احرازشللالحیتحرفهمیگردد برای قیدشده استاندارد براساسشماره فرد ای

د.باشمی

 آزمون کارآموزان مراکز ثابت ادارة کل :  ▪

شودکهدرمراکزثابتادارۀکلآموزشفنیبرایسنجشمیزانمهارتکارآموزانیبرگزارمی

اند.ایجانشرقیآموزشدیدهایآذربوحرفه

 :  آزمون ادواری ▪

ایافرادیکهبههرنحویتحرفهالحایبرایتعیینمهارتوصآزمونیاستکهبهصورتدوره

براساساستانداردهایمهارتآموزشفنیوحرفهایبرگزار،ممکن،مهارتیراکسبنمودهاند

کنندهدرآزمونیلیمتقاضیانشرکتدارحداقلمدرکتحصهایستارهدرحرفهکهمیگردد

دورهآموزشیقبالستییادرغیراینصورتبایوانیمرتبطبااینحرفههاباشدبایدکارد

د.یمربوطهمردودشدهباشن ودرآزمونپایاندوره حرفهراطینمودهباشند

:هماهنگ آزمون  ▪

لتیدراستان،فهرستیازکارآموزانمرکزدو23بیشازپانصدآموزشگاهفنیوحرفهایآزادو

هایکتبیهاجهتاخذآزموندهندوکارآموزانپسازاتمامدورهبهادارۀکلارائهمیخودرا

اندشوند.آزمونکتبیدرمراکزیکهبهکارگاهآزمونآنالینمجهزنشدهوعملیمعرفیمی

گردد.بصورتکتبیوهماهنگبرگزارمی

 :یکی( الکترون آنالین )آزمون  ▪

آنازاتصالاینترنتاستفادهمیشودوبااستفادهازدستگاهشاملآزمونهاییاستکهدر

هایالکترونیکی،فعالیتها،پاسخها،نمرههاوبازخوردهایالزمفراگیران،طراحی،ارائه،

 ذخیرهوگزارشمیشود.
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 عملکرد آزمون هماهنگ به تفکیک مرکز 



 درصد قبولین  جمع  مردود  قبول  نام مرکز 

 57 275 117 158 )دومنظوره(  بیست اسکو  مرکز شماره

 34 193 128 65 مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر )دومنظوره( 

 68 604 193 411 مرکز شماره بیست و دو عجب شیر )دومنظوره(

 65 509 177 332 مرکز شماره بیست و یک آذرشهر )دومنظوره( 

 79 2041 429 1612 نعتی( الله )دومنظوره، خوشه های ص-مرکز شماره پانزده تبریز

 61 1594 619 975 شماره پنج مراغه )برادران( مرکز 

 45 141 77 64 مرکز شماره چهارده هریس )برادران(

 77 436 102 334 مرکز شماره ده اهر )برادران( 

 69 1499 470 1029 مرکز شماره دو تبریز )دومنظوره، تخصصی صنعت ساختمان( 

 48 780 409 371 دومنظوره( مرکز شماره دوازده بناب ) 

 87 259 33 226 مرکز شماره سیزده بستان آباد )برادران(

 49 1240 628 612 مرکز شماره شانزده تبریز )دومنظوره،سنجش( 

 67 976 323 653 مرکز شماره شش میانه )دومنظوره(

 51 525 257 268 مرکز شماره نه شبستر 

 68 78 25 53 مرکز شماره نه شبستر)دومنظوره( 

 56 591 260 331 نوزده ملکان )دومنظوره( مرکز شماره 

 62 1627 614 1013 مرکز شماره هشت مرند )برادران( 

 46 319 171 148 مرکز شماره هفت کلیبر )دومنظوره(

 51 994 490 504 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره( 

 43 572 326 246 مرکز شماره هیجده هادی شهر )دومنظوره( 

 41 298 175 123 یازده هشترود )دومنظوره(کز شماره رم

 22 295 230 65 مرکزشماره بیست و سه مراغه 

 34 407 268 139 مرکزشماره بیست و سه مراغه)خواهران(

 60 541 217 324 مرکزشماره چهارسراب )دومنظوره( 

 61 1746 676 1070 مرکزشماره سه تبریز )دومنظوره( 

 83 3402 585 2817 منظوره( دو مرکزشماره یک تبریز ) 

 64 21943 8000 13943 جمع 
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۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰

(دومنظوره)مرکز شماره بیست اسکو 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

…دومنظوره، خوشه )الله -مرکز شماره پانزده تبریز

(برادران)مرکز شماره پنج مراغه 

(برادران)مرکز شماره چهارده هریس 

(برادران)مرکز شماره ده اهر 

…عت دومنظوره، تخصصی صن)مرکز شماره دو تبریز 

(دومنظوره)مرکز شماره دوازده بناب 

(برادران)مرکز شماره سیزده بستان آباد 

(دومنظوره،سنجش)مرکز شماره شانزده تبریز 

(دومنظوره)مرکز شماره شش میانه 

مرکز شماره نه شبستر

(دومنظوره)مرکز شماره نه شبستر

(دومنظوره)مرکز شماره نوزده ملکان 

(برادران)مرکز شماره هشت مرند 

(دومنظوره)مرکز شماره هفت کلیبر 

(دومنظوره)مرکز شماره هفده ورزقان 

(دومنظوره)مرکز شماره هیجده هادی شهر 

(دومنظوره)مرکز شماره یازده هشترود 

مرکزشماره بیست و سه مراغه

(خواهران)مرکزشماره بیست و سه مراغه

(دومنظوره)مرکزشماره چهارسراب 

(دومنظوره)مرکزشماره سه تبریز 

(دو منظوره)مرکزشماره یک تبریز 

نمودار عملکرد آزمون هماهنگ به تفکیک مرکز

جمع قبول
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 عملکرد آزمون آنالین به تفکیک مرکز 

 درصد قبولین  جمع  مردود قبول  نام مرکز 

 51 1235 607 628 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره( 

 52 393 189 204 )دومنظوره(مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

 70 217 65 152 مرکز شماره بیست و دو عجب شیر )دومنظوره(

 57 779 334 445 مرکز شماره بیست و یک آذرشهر )دومنظوره( 

 68 155 49 106 الله )دومنظوره، خوشه های صنعتی( -مرکز شماره پانزده تبریز

 56 993 441 552 مرکز شماره پنج مراغه )برادران(

 41 384 228 156 ادران( ارده هریس )برمرکز شماره چه

 56 942 418 524 مرکز شماره ده اهر )برادران(

 63 965 355 610 مرکز شماره دو تبریز )دومنظوره، تخصصی صنعت ساختمان(

 45 1470 810 660 مرکز شماره دوازده بناب )دومنظوره( 

 57 344 149 195 )برادران(مرکز شماره سیزده بستان آباد 

 49 11430 5786 5644 ره شانزده تبریز )دومنظوره،سنجش(شما مرکز

 53 2150 1013 1137 مرکز شماره شش میانه )دومنظوره(

 54 375 174 201 مرکز شماره نه شبستر 

 43 394 226 168 مرکز شماره نه شبستر)دومنظوره( 

 31 730 507 223 )دومنظوره(مرکز شماره نوزده ملکان 

 46 2839 1521 1318 د )برادران( مرکز شماره هشت مرن

 43 629 356 273 مرکز شماره هفت کلیبر )دومنظوره( 

 47 424 225 199 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره(

 54 241 110 131 مرکز شماره هیجده هادی شهر )دومنظوره( 

 49 508 260 248 )دومنظوره(مرکز شماره یازده هشترود 

 33 211 141 70 غه مرکزشماره بیست و سه مرا

 28 243 175 68 مرکزشماره بیست و سه مراغه)خواهران(

 61 796 310 486 مرکزشماره چهارسراب )دومنظوره( 

 64 11378 4083 7295 مرکزشماره سه تبریز )دومنظوره(

 57 2026 878 1148 مرکزشماره یک تبریز )دو منظوره(

 54 42641 19800 22841 جمع
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۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰

(دومنظوره)مرکز شماره بیست اسکو 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

(دومنظوره)مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

…دومنظوره، خوشه)الله -مرکز شماره پانزده تبریز

(برادران)مرکز شماره پنج مراغه 

(برادران)مرکز شماره چهارده هریس 

(برادران)مرکز شماره ده اهر 

…عت دومنظوره، تخصصی صن)مرکز شماره دو تبریز 

(دومنظوره)مرکز شماره دوازده بناب 

(برادران)مرکز شماره سیزده بستان آباد 

(دومنظوره،سنجش)مرکز شماره شانزده تبریز 

(دومنظوره)مرکز شماره شش میانه 

مرکز شماره نه شبستر

(دومنظوره)مرکز شماره نه شبستر

(دومنظوره)مرکز شماره نوزده ملکان 

(برادران)مرکز شماره هشت مرند 

(دومنظوره)مرکز شماره هفت کلیبر 

(دومنظوره)مرکز شماره هفده ورزقان 

(دومنظوره)مرکز شماره هیجده هادی شهر 

(دومنظوره)مرکز شماره یازده هشترود 

مرکزشماره بیست و سه مراغه

(خواهران)مرکزشماره بیست و سه مراغه

(دومنظوره)مرکزشماره چهارسراب 

(دومنظوره)مرکزشماره سه تبریز 

(دو منظوره)مرکزشماره یک تبریز 

نمودار عملکرد آزمون آنالین به تفکیک مرکز

جمع قبول
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 : الکترونیکی  سالن آزمون 

مکانیدرمرکزسنجشاستکهبرایاستقرارآزموندهندگان،عواملاجراییوتجهیزات

شود.موردنیازجهتبرگزاریآزمونالکترونیکیدرنظرگرفتهمی
ج

 مراکز مجهز به سالن آزمون آنالین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

ظرفیت آزمون روزانهنام مرکز ردیف 

225 تبریز 1
28 اهر 2
30 ورزقان 3
20 هادی شهر 4
35 کلیبر 5
24 ترشبس 6
30 میانه 7
50 مراغه 8
25 بناب 9
60 آذرشهر 10
40 سراب 11
20 هریس 12

30 عجب شیر 13
32 ملکان 14
84 مرند 15
40 اسکو 16
20 هشترود17

36 خسروشاه18

 829جمع
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 97  –  98آمار قبولین آزمون آنالین     یسه مقا

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

 درصد قبولین  قبولین نهایی  تعداد شرکت کننده  سال 

97 564۸۱ ۳۲۸۹4 5۸.۲۳ 

98 42599 24854 58.3 

 جلسه برگزاری آزمون آنالین

۵۸/۱۵

۵۸/۲

۵۸/۲۵

۵۸/۳

۹۷ ۹۸

97–98مقایسه آمار قبولین آزمون آنالین  
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

      آزمون اصناف 

قواعدومقرراتیاساتکهامورمربوطبهساازمان،وظایف،حدودوحقوقافرادنظام ـصنفی:

کند.حدهایصنفیراطبقاینقانونبیانمیووا

نفی: واحدهایاقتصااادیویاخدماتیکهفعالیتآنهادرمحلثابتویاوساایلةواحد ـص

المنجرشاود،واحدسایارباشادوبهدساتفردصانفیبهاخذپروانةکسابویاپروانةاشاتل

رسای،بارکشهایشاهریوشاود.)منظورازوسایلةسایار،تاکسایبار،کمپصانفیشاناختهمی

جراثقالمیباشد(.

شوند:بندی میصنف ها به چهار گروه، دسته

شاودهایتولیدی:فعالیتآنهابهدگرگونیفیزیکیویاشایمیاییموادمنجرمیصانف-1

دهند.کنندهقرارمیلیدهایخودرادراختیارمصرفوبهطورانحصارتو

قصیاامرماتونگاهداریکااالالیاتآنهااباهرفععیابونهاایخادمااتیفنی:فعاصااانف-2

شودواشتلالبهکارآنمنوطبهداشتنصالحیتفنیالزماست.منجرمی

لیداتداخلیاقدامهایتوزیعی:بهطورصاارفبهعرضااةکاالازمحلوارداتیاتوصاانف-3

نقشداشتهباشند.کنندبدوناینکهدرتولیدکاالیاتلییردادنکیفیتآنمی

هایخدماتی:بافعالیتخودقسمتیازنیازهایجامعهراتأمینکردهواینفعالیتصنف-4

 باشد.درزمینةتبدیلموادبهفرآوردهویاخدماتفنینمی

ب: برطبقمقرراتبهمنظورشاروعوارائهکسابوکاروحرفهمجوزیاساتکهپروانۀ کـس

شود.مشخصویاوسیلةکسبمشخصدادهمیبهافرادصنفیبرایمحل

گواهینامهمهارتانجامکارفنیاسااتکهمراجعذیصااالح)ادارۀکلپروانۀ اشــتغال:

کنند.ایاستان(صادرمیآموزشفنیوحرفه
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 آزمون اصناف :

هایگوناگونبرگزارهاوصاانفآزموناصاانافاسااتانبرایمتقاضاایاناخذپروانةکساابدرحرفه

ها،شاهرداریها،فرمانداریها،شاوراهایاساالمیاتحادیهشاود.اینعدهکساانیهساتندکهبهمی

شاهریاروساتا،بخشاداریها،ادارۀکارومراکزذیربطدیگرمراجعهکردهوجهتحضاوردرآزمون

 ند.ایاستانارائهنمودهااصنافازآنمراکزمعرفینامهبهادارۀکلآموزشفنیوحرفه

 آمار آزمون اصناف به تفکیک مرکز 

 جمع قبول  نام مرکز
درصد  

 قبولین

 94 6064 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره( 

 62 2134 مرکز شماره بیست و چهار خسروشهر )دومنظوره( 

 97 8386 مرکز شماره بیست و دو عجب شیر )دومنظوره( 

 91 8796 مرکز شماره بیست و یک آذرشهر )دومنظوره( 

 89 227254 )برادران( مرکز شماره پنج مراغه 

 0 026 مرکز شماره چهارده هریس )برادران( 

 98 132135 مرکز شماره ده اهر )برادران( 

 383997 مرکز شماره دو تبریز )دومنظوره، تخصصی صنعت ساختمان( 

 91 126138 مرکز شماره دوازده بناب )دومنظوره( 

 99 150152 ن آباد )برادران( مرکز شماره سیزده بستا

 89 305343 مرکز شماره شش میانه )دومنظوره(

 90 3539 مرکز شماره نه شبستر 

 75 4053 مرکز شماره نه شبستر)دومنظوره( 

 85 137161 مرکز شماره نوزده ملکان )دومنظوره(

 83 271328 مرکز شماره هشت مرند )برادران( 

 85 5362 ظوره( مرکز شماره هفت کلیبر )دومن

 97 5860 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره(

 92 109118 مرکز شماره هیجده هادی شهر )دومنظوره( 

 96 5153 مرکز شماره یازده هشترود )دومنظوره(

 100 3232 مرکزشماره چهارسراب )دومنظوره( 

 94 17331853 مرکزشماره یک تبریز )دو منظوره(

 91 37484126 جمع
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

0 1000 2000 3000 4000

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستاسکو

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستوچهارخسروشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستودوعجبشیر

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستویمآذرشهر

(برادران)مرکزشمارهپنجمراغه

(برادران)مرکزشمارهچهاردههریس

(برادران)مرکزشمارهدهاهر

(تماندومنظوره،تخصصیصنعتساخ)مرکزشمارهدوتبریز

(دومنظوره)مرکزشمارهدوازدهبناب

(برادران)مرکزشمارهسیزدهبستانآباد

(دومنظوره)مرکزشمارهششمیانه

مرکزشمارهنهشبستر

(دومنظوره)مرکزشمارهنهشبستر

(دومنظوره)مرکزشمارهنوزدهملکان

(برادران)مرکزشمارههشتمرند

(دومنظوره)مرکزشمارههفتکلیبر

(دومنظوره)مرکزشمارههفدهورزقان

(دومنظوره)مرکزشمارههیجدههادیشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهیازدههشترود

(دومنظوره)مرکزشمارهچهارسراب

(دومنظوره)مرکزشمارهیمتبریز

جمع

نمودارآزمون اصناف به تفکیک مرکز

جمع قبول
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 صنعت ساختمان : آزمون  

آیدکهباشد،ازافرادیبهعملمیهایسازمانمیاینرشتهازآزمونکهیکیازنوپاترینآزمون

درقسمتپیمانکاریساختمانفعالیتداشتهوبرایبستنقراردادبابخشدولتیوخصوصیبه

کارتمهارتصنعتساختماننیازدارند.

 مانآمارآزمون صنعت ساخت

 جمع مردود قبول  شهرنام 

 674 64826 آذرشهر

 520 49525 اسکو 

 574 56311 اهر

 373 3667 بستان آباد 

 607 59512 بناب

 11399 11201198 تبریز 

 51 501 خسروشهر

 504 49113 سراب

 991 94447 شبستر

 232 2266 عجب شیر

 242 2402 کلیبر 

 1082 104537 مراغه

 1495 145243 مرند

 573 52449 ملکان

 1800 17946 میانه 

 367 3598 هادیشهر

 302 28715 هریس

 260 24317 هشترود 

 86 806 ورزقان 

 22132 21603529 جمع
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

  

تفاهم نامه ها 

 هاتفاهم نامه آمارآزمون

 جمع مردود  قبول نام شهر 

 209 11 198 آذرشهر 

 26 4 22 اسکو 

 46 2 44 اهر 

 108 5 103 تان آبادس ب

 162 5 157 بناب 

 1236 110 1126 تبریز 

 5 2 3 خسروشهر 

 114 8 106 سراب 

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۲۰۰۰

نمودار آمارآزمون صنعت ساختمان

قبول جمع
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 56 6 50 شبستر

 64  0 64 عجب شیر 

 34  0 34 کلیبر 

 115 6 109 مراغه 

 115 12 103 مرند 

 78 10 68 ملکان 

 85 2 83 میانه 

 10 0  10 هادیشهر

 121 6 115 هریس 

 80 4 76 هشترود

 32 3 29 قان ورز 

 2696 196 2500 جمع
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58 

 

 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 98تا  79عملکرد المپیاد مهارت کارآموزان از سال 

 

 مرحله شهرستانی مرحله استانی  مرحله کشوری

دوره مسابقات ملی  

 مهارت
 مقامهایکسبشده ردیف 

تعداد  

 رشته

 تعداد  

شرکت  

 کننده 

تعداد  

 رشته

 تعداد 

شرکت  

 کننده 

تعداد  

 رشته

تعداد  

شرکت  

 کننده 

دیپلم

 افتخار
 طال نقره برنز 

0 1 1 2 
13 

 تهرش

17 

 نفر 

12 

 رشته

105 

 نفر 

27  

 رشته

300 

 نفر 

نخسستیندوره

 (1379)سال
1 

0 2 1 2 
31 

 رشته

21 

 نفر 

31 

 رشته

250  

 نفر 

38 

 رشته

400 

 نفر 

دومیندوره

 (1380)سال
2 

2 0 1 2 
27  

 رشته

31 

 نفر 

27  

 رشته

230  

 فر

35  

 رشته

400 

 نفر 

سومیندوره

 (1381)سال
3 

2 1 0 0 
14 

 رشته

14 

 نفر 

17 

 شتهر

110 

 نفر 

17 

 رشته

330 

 نفر 

چهارمیندوره

 (1382)سال
4 

2 2 0 1 
17 

 رشته

17 

 نفر 

19 

 رشته

110 

 نفر 

19 

 رشته

270 

 نفر 

پنجمیندوره

 (1383)سال
5 

0 0 2 0 
12 

 رشته

13 

 نفر 

ر  14

 شته

125  

 نفر 

16 

 رشته

220 

 نفر 

ششمیندوره

 (1384)سال
6 

0 2 2 0 
18 

 رشته

18 

 نفر 

22  

 رشته

301 

 نفر 

23  

 رشته

858 

 نفر 

هفتمیندوره

(1385)سال
7

5 0 5 3 
18 

 رشته

22  

 نفر 

23  

 رشته

262  

 نفر 

23  

 رشته

862 

 نفر 

هشتمیندوره

(1386)سال
8

6 1 1 4 
18 

 رشته

23  

 نفر 

25  

 رشته

120 

 نفر 

24 

 رشته

343 

 نفر 

نهمیندوره

(1387)سال
9

5 2 2 1 
20 

 رشته

11 

 نفر 

20 

 رشته

196 

 نفر 

23  

 رشته

772 

 ر نف

دهمیندوره

(1388)سال
10

7 2 3 4 
20 

 رشته

16 

 نفر 

20 

 رشته

136 

 نفر 

24 

 رشته

889 

 نفر 

یازدهیمندوره

(1389)سال
11



 

59 

 

 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

 

 

 مرحله شهرستانی مرحله استانی  مرحله کشوری

دوره مسابقات ملی  

 مهارت
 مقامهایکسبشده ردیف 

تعداد  

 رشته

 تعداد  

شرکت  

 کننده 

تعداد  

 رشته

 تعداد 

شرکت  

 کننده 

تعداد  

 رشته

تعداد  

شرکت  

 کننده 
دیپلم

 افتخار
 طال نقره برنز 

5 0 0 2 
13 

 رشته

15 

 نفر 

26 

 رشته

185 

 نفر 

28 

 رشته

1285 

 نفر 

دوازدهیمندوره

(1390)سال
12

10 2 3 3 
24 

 رشته

24 

 نفر 
24 

260 

 نفر 

28 

 رشته

2415  

 نفر 

ورهمیندسیزده

(1391)سال
13

6 1 0 0 
25  

 رشته

29 

 نفر 

25  

 رشته

165 

 نفر 

28 

 رشته

1241 

 نفر 

چهاردهمیندوره

(1392)سال
14

8 2 4 2 
22  

 رشته

28 

 نفر 

22  

 رشته

148  

 نفر 

27  

 رشته

1322  

 نفر 

پانزدهمیندوره

(1393)سال
15

5 1 2 1 
16 

 رشته

23  

 نفر 

26 

 رشته

248 

 نفر 

28 

 رشته

1005 

 نفر 

میندورهزدهشان

(1394)
16

0 1 2 0 
14 

 رشته

15 

 نفر 

27 

 رشته

80 

 نفر 

27 

 رشته

773 

 نفر 

هفدهمیندوره

(1395)
17

6 0 6 2 
18 

 رشته

21 

 نفر 

26 

 رشته

526 

 نفر 

26 

 رشته

1340 

 نفر 

هیجدهمیندوره

1396
18
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 عملکرد کل آزمون های استان 

 درصد قبولین  جمع مردود  قبول 98آمار 

 48 44895 23193 21702 آنالین 

 63 21898 8200 13698 هماهنگ 

 91 2691 232 2459 تفاهم نامه 

 97 22129 730 21399 ساختمان 

 85 41 6 35 ادواری 

 65 91654 32361 59293 جمع کل 

 

 

 



۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

آنالین هماهنگ تفاهم نامه ساختمان ادواری جمع کل

نمودارعملکرد کل آزمون های استان

قبول جمع
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 







 دوم   شبخ

 معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 آموزش، پژوهش و برنامه ریزیاداره 

 

 : فصل سوم
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 
 معاون آموزش ، پژوهش 

 و برنامه ریزی 

رئیس اداره موسسات کارآموزی  

 آزاد و مشارکت های مردمی 

 کارشناس مسئول آموزش فنی و حرفه ای

 کارشناس آموزش فنی و حرفه ای

 

 کارشناس پژوهش و برنامه ریزی 

 کارشناس امور صنایع 

 کارشناس آموزش امور زراعی وکشاورزی 

کارشناس آموزش تیم های سیار و حرف  

 روستایی 

کارشناس مشاوره و هدایت مهارت های  

 حرفه ای

 کارشناس مسئول موسسات کارآموزی آزاد  

 کارشناس موسسات کارآموزی آزاد  

 

  موسسات کارآموزی آزاد کارشناس

 

 کارشناس موسسات کارآموزی آزاد  

 

 کارشناس توسعه بخش غیر دولتی

 رئیس اداره آموزش ، پژوهش 

 و برنامه ریزی 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 امه ریزی پژوهش و برن آموزش،عملکرد اداره 

 

 محورهای اصلی فعالیت

 
 .آموزش در مراکز ثابت   1

Permanent training center  

عمدتا،(میباشند1و2درجهمهارتباهایپایهوتخصصی)هاکهعموماآموزشاینآموزش

یمستقرگردیدهدرمحلثابتبودهوهاییکهمجهزبهتجهیزاتوماشینآالتویژهایدرکارگاه

 .ند،اجرامیشودا

 .آموزش در شعب شهری ) تیم های سیار (2
Urban training ( mobile  training  center ) 

تواحدهایشعبشهرییاسیارکارآموزیبهمنظورجبرانکمبودمراکزثابتدرنقاطدوردس

یاتیمسیارشاملتجهیزاتآموزشی فاقدمرکز،طراحیشدهاست.هرواحدشعبهشهری و

.کندهایموقتفعالیتمیباشدکهدرمکانمی

می اعزام باشد کارآموز متقاضی که نقاطی به ثابت مراکز توسط واحدها واین شوند

اجرانمودهوسپسبهمحلدیگرهایمربوطهرادرمنطقهشهرییاروستاییموردنظرآموزش

 . اعزاممیشوند

 .آموزش در صنایع  3
in industries    Training 



بازارکارودرراستاینهایمراکزدرقالبآموزشدرصنایع،ویژهشاغالبخشیازآموزش

آوریروزدرصیانتازنیرویکار)تثبیتاشتلال(وارتقاءسط مهارتآنانهمگامبافن
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

دوقالبذیلانجاممیشود:
 

        In plant & interplant trainingوبینکارگاهیالف(آموزشدرمراکزجوارکارگاهی

                                                           On the job training  کار آموزشضمن  ب ( 

 

 .آموزش روستایی و عشایری 4
 

 Rural training  
 

کهبهروستائیانوعشایربهمنظورتوسعهمشاغلوفنوناطالقمیشودهایمهارتیبهآموزش

و دامداری تولیدوکشاورزی، بهبودکیفیت و تیمدرروستاها آنهادرقالب هایسیارمعیشت

گردد.میآموزیارائه

 .آموزش در زندان 5
 

Prisoners training  
 

هایآموزشمهارتیدرمحلزنداناجرایدورههایآموزشیادارهکلومراکز،یکیدیگرازبخش

گرایشبهاعتیاد،ازآنجاکهبیکاریوفقدانمهارتیکیازعللدوباشهایمجزامیودرکارگاه

به،باشدبزهکاریوخالفمی اشتلال، برای اولیه ایجادشرایط درفرد،ضمن مهارت داشتن

نامهباعقدتفاهم  کندودراینراستاادارهکلتقویتشخصیتومنزلتاجتماعیفردکمممی

انزندانیانومعتادنسبتبهآموزشنستادمبارزهباموادمخدر،باادارهکلزندانوهمچنی

درمانیافته،اقداممینماید.
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 .آموزش در پادگان ها6
 

Soldiers training 


با کل اداره سربازی، خدمت از بعد جوانان اشتلال شرایط احراز در تسهیل ازپیرویبرای

پرسنلهایسراسراستاننمودهوبهدرپادگاناهنامهکشوری،اقدامبهایجادکارگاهتفاهم

هایالزمراارائهمیآموزشهایآموزشمهارتیدرخارجازوقتآنانباثبتنامدردوره  وظیفه

 نماید.
 

 .آموزش به اقشار آسیب پذیر اجتماعی 7
 

Training to vulnerable people   

 

 

فشارهایپذیراجتماعیجهتمواجههباآسیبکهبهمنظورتوانمندسازیاقشاراستهاییآموزش

اناینگروهازمخاطب.گیرداجتماعی،اقتصادیوروانیناشیازفقدانمهارتوشللصورتمی

وخانوادهآنها)کمپاننانسرپرستخانواده،معتادهایغیررسمی،زسکونتگاهانشاملساکن

 NGOتی،افرادبیبضاعتتحتپوششزیسبهنهایاصالحوتربیت،معلوالبازپروری(کانون

،متکدیانوزنانودخترانبیسرپرستو...میشوند.ها
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 در استان   نوع آموزشبخش دولتی به تفکیک  یآموزش  عملکرد

 

 

 در بخش  دولتی به تفکیک جنسیت در استان ی آموزش  عملکرد

 

 تعهد  نوع دوره 
تعداد کارآموز ثبت نام  

 شده 

عملکرد نفر  

 ساعت 

سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی  

 شهرها( 

256240.5 1474 250530.5 

 کارگاه جوار دانشگاهی 
158078 1033 140827.5 

کارگاه مهارت آموزی در محیط کار 

 واقعی 

340715.5 1198 314345 

 738811 5054 762512.5 کارگاه پادگان 

 کارگاه ثابت شهری و شعب شهری
3325267 17377 3223891 

 کارگاه روستا 
385045 2500 352836 

 کارگاه زندان 
368829 3552 405108.5 

 کارگاه صنایع 
218711 2242 172613 

 جمع 
5815398.5 34430 5598962.5 

 جمع مرد زن 

1167104 4375969.5 5598962.5 

21%

79%
زن
مرد
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 

 

 شهرستان

سکونت  

گاه غیر  

 رسمی 

جوار 

 دانشگاهی 
 روستا

مهارت 

آموزی در 

محیط کار  

 واقعی

 نپادگا

کارگاه  

ثابت 

 شهری

 زندان 
سیار  

 شهری
 صنایع

 31749 64391 0 74522 18008 13567 19173 8475 0 آذرشهر

 0 9393.5 0 68653.5 770 11059.5 14091 0 0 اسکو 

 0 21350 17479 112874 0 504 16687 3600 0 اهر 

 0 8760 0 83748 639 16111.5 1350 0 0 بستان آباد

 0 62906 0 150519 11520 64805 49399 28869.5 63411 بناب

 89873.5 111387 118783 1085851 377079 35194 22602.5 65248.5 455615 تبریز 

 1045 1200 2088 44640.5 20691.5 2880 4940 0 0 جلفا

 3120 0 40450 90720 25453 18449.5 240 0 0 سراب 

 10600 66272.5 0 47667 18308 18131 20664 0 0 شبستر 

 0 10220 0 32875 50970 59.3 8468 0 0 عجب شیر

 3029 21797.5 0 72810 7992.5 4429 5979.5 567 0 کلیبر

 5137 28760 100634 143013 144046 37874 43071.5 2392 132122 مراغه

 119946.5 39807 11389 42435 0 6631 مرند 
68434.

5 
0 1236 

 1040 0  52916.5 4635 8381.5 39827 6508 2805 ملکان 

 0 18305 36580 280870 0 14307 19082 20538 0 میانه

 25873 18760 0 125237 24020 26179.5 26334 3459.5 0 ورزقان

 0 93693 0 1302 15847 1170 0 هریس 
28845.

5 
0 

 0 10661 20660 60326.5 4770 23878.5 2645.5 0 0 هشترود

 جمع
250530.

5 
140827.5 352836 314345 738811 2740883 

405108.

5 

483008.

5 
172613 

  های آموزشیبخشعملکرد آموزشی بخش دولتی استان به تفکیک شهرستان برحسب 

 نفر ساعت( -)شاخص 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت  تعداد کارآموز ثبت نام شده  نوع دوره 

 250530.5 1474 سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها( 

 140827.5 1033 کارگاه جوار دانشگاهی 

 314345 1198 کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی 

 738811 5054 کارگاه پادگان 

 2740882.5 15061 کارگاه ثابت شهری 

 352836 2500 کارگاه روستا 

 405108.5 3552 کارگاه زندان 

 483008.5 2316 کارگاه سیار شهری 

 172613 2242 کارگاه صنایع 

 5598962.5 34430 جمع 

 جمع در گروه  مرد  زن  خوشه 

 1361350 545473 815877 خدمات

 3578319 3440668.5 137650.5 صنعت 

 277773 128547.5 149225.5 فرهنگ و هنر

 362865.5 277014 85851.5 کشاورزی 

 5580307.5 4391703 1188604.5 جمع

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

بخش دولتی به تفکیک نوع کارگاه در استان عملکرد آموزشی   
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 

 

 

 تعداد مهارت آموزان شهرستان و سال 

1395 37483 

1396 40360 

1397 40260 

 1449 آذرشهر

 1159 اهر 

 625 اسکو

 483 بستان آباد 

 1839 بناب

 14754 زتبری 

 462 جلفا

 864 سراب

 1131 شبستر

 751 عجب شیر

 682 کلیبر

 3071 مراغه

 1860 مرند 

 814 ملکان

 2067 میانه 

 613 هریس 

 499 هشترود 

 1307 ورزقان 

 تعداد مهارت آموزان استان در بخش دولتی به تفکیک  شهرستان  
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

 

 

 

 

 

 

۹۲%

۸%

شهری

روستایی

 
جمعیت  

 استان
 عملکرد 

درصد  

آموزش به  

 جمعیت  

 1.11 34430 3,909,652 جمع 

 1.53 31930 2,809,424 شهری 

 0.24 2500 1,100,220 روستایی 

 عملکرد آموزشی استان براساس پوشش جمعیت 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

خدمات صنعت فرهنگوهنر کشاورزی

وشه نمودار عملکرد آموزش در بخش دولتی به تفکیک جنسیت و خ

های آموزشی در استان

زن مرد
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 

۰
۵۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰

(حاشیه نشینی شهرها)سکونت گاه غیر رسمی 

جوار دانشگاه

کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

کارگاه آموزشی-پادگان 

كارگاه ثابت شهری

كارگاه روستا

كارگاه زندان

كارگاه سیار شهري

صنایع

ر نمودار درصد تحقق بخش دولتی به تفکیک نوع کارگاه د
استان
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 مراکز تابعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراکز تابعه
 

تخصصی صنعت  تبریز ) 2مرکزشماره

 دومنظوره( ان ، ساختم

خوشه های تبریز ) 15مرکزشماره

 دومنظوره( صنعتی ،

 مرکز شماره پنج مراغه 

 )برادران( 

 

 مرکزشماره چهارسراب 

 )دومنظوره( 

 

مرکز شماره شانزده تبریز  

 )دومنظوره،سنجش( 

 )دومنظوره( تبریز  3مرکزشماره 

 مراغه  23مرکز شماره 

 )خواهران(  

 
 میانه  شماره ششمرکز 

 )برادران( 

 مرکز شماره هفت کلیبر 

 )دومنظوره(  

 تبریز )دومنظوره( 1مرکزشماره 

 مرکز شماره هشت مرند  

 )برادران( 

 مرکز شماره نه شبستر 

 مرکز شماره دوازده بناب 

 )برادران( 

 ه ورزقان  مرکز شماره هفد

 )دومنظوره( 

 مرکز شماره چهارده هریس  

 )برادران( 

مرکز شماره سیزده بستان آباد  

 )برادران( 

 مرکز شماره یازده هشترود  

 )دومنظوره( 

مرکز شماره هیجده هادی شهر 

 )دومنظوره( 

 مرکز شماره نوزده ملکان

 )دومنظوره( 

 مرکز شماره بیست اسکو  

 )دومنظوره( 

مرکز شماره بیست و یک آذرشهر  

 )دومنظوره( 

مرکز شماره بیست و دو عجب شیر  

 )دومنظوره( 

 مرکز شماره ده اهر 

 ن()برادرا 

  اهمرکز شماره بیست و چهار خسروش

 )دومنظوره( 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 منظوره( 2)  تبریز 1مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 
 

متر76556بهوسعتفضاییدرکهایدرسط استاناستزرگترینمرکزآموزشفنیوحرفهب

بهدستکارشناسانفرانسویبا1350مترمربعدرسال10000وساختمانآنبازیربنایمربع

حرفه و فنی تعلیمات مرکز شدنام ساخته کارگاهبا.ای از برداری گوناگونبهره جملههای از

ساختماشینآالتبارگاهتبریز،کاسازیماشینماشینآالتساختباکارگاه) CNCهایکارگاه

هایمرکزگسترش(فعالیت،طرحمشترکایرانخودرووطرحمشترکسایپاآلمانDMGکارخانة

مترمربعزیربناو14559مترمربعشامل)68061یافتهاست.هماکنوندرفضاییبهمساحت

(فعالیتدارد.مترمربعمحوطه53502
 تبریز  1رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برق

-تعمیرلوازمخانگیبرقیحرارتیوگردنده-دریلکاروارهکار-برقکارصنعتی

تابلوهایبرق تعمیرکارآسانسور-مونتاژکارونصاب مونتاژونصب - نصابو

 مونتاژونصبتابلوهایاصالحضریبقدرت-تابلوهایفرمانموتوری

 صنایع خودرو
درجه-خودروتعمیرکاربرق بنزینی سواری های اتومبیل تعمیر -2تعمیرکار

سیستمانتقالقدرتخودروهایسبم)معمولی(

 مکانیک

افزار-CNCکارفرز نرم با افزار-CATIAکار نرم توسط ماشینکاری

POWER MILL-کارورنقشهکشصنعتیبانرمافزارInventor–فرزکار

CATIAآزادبانرمافزاروحطراحیسطوحپیچیدهوسط-

پرورشدهندهزنبورعسل دام و امور ماکیان

خاکیهایگلخانهکشتکار-هیدروپونیمایگلخانهکشتکار کشاورزی 

PLCکارور-کنتیزابزار دقیق ابزار و کنترل

 )سط مقدماتی(KABکارافرینیبارویکرد بازرگانی  و مالی امور

نقشهخوانیصنعتی -CATIA صنعتیبانقشهکشوطراح معماری
 و دارویی گیاهان

 گیاهی داروهای
دارویی -داروییگیاهانکاربر گیاهان از گیری گیاهان - اسانس کننده تولید

تولیدکنندهگیاهانداروییبرگی - داروییریشهای
 

:  ن مرکز  سازیسه–سنتوجاده–تبریزشانی  ماشین یکدپست-وحدتبلواراول–راهی
5194619888

tabriz1@eatvto.ir                                                 پست الکترونیکی :   آدرس

 041–32859212- 32859344    تلفن های تماس : 
 041–32898937                                                                                            دورنگار :شماره  

mailto:tabriz1@eatvto.ir


 

75 

 

 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 نگاه عملکرد مرکز شماره یک  تبریز در یک 


 به تفکیک نوع کارگاه مرکز شماره یک تبریز  عملکرد آموزشی 
 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

1112152510پادگان - کارگاه آموزشی

332450سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

1639299041.5کارگاه ثابت شهری

235920کارگاه روستا

32866005کارگاه سیار شهری

109250480کارگاه صنایع

648548کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

15530058جوار دانشگاه

4446615012.5چمع

0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

اهسکونتگ

غیررسمی

حاشیه)

نشینی

(شهرها

تکارگاهثاب

شهری

کارگاه

روستا

ارکارگاهسی

شهری

کارگاه

صنایع

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

جوار

دانشگاه

نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره یک تبریز

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 
 تعدادکارکنان 

  تعدادآموزشگاه

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

1,773,033 76556 62 0 4446 0 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 (منظوره 2  -ز ) تخصصی صنعت ساختمانتبری  2مرکز آموزش فنی و حرفه ای شمارة       

باردرشمالغربکشورشرقیبراینخستینایاستانآذربایجانادارۀکلآموزشفنیوحرفه

شللی صالحیت تأیید همچنین و ساختمان بخش فعال نیروهای تربیت و آموزش منظور به

هاوکاراندرجهتبهسازیومقاومسازیساختمانکارگرانوپیمانشاغالناینبخشاعماز

بخشساختمانباناغالایکارگرانوشتحققامرآموزشوتعیینصالحیتحرفهراستایدر

ریزیواجرایتوجهبهفراوانیکارگرانساختمانیفاقدمهارتولزومایجادپایگاهیبرایبرنامه

هایصنایعساختمانی،بااخذاعتباراتالزم،نسبتایمدونحرفههادرحداستانداردهآموزش

این.مکردهاستیزاقدادرتبرمرکز تخصصی آموزش صنایع ساختمانی اندازیبهتجهیزوراه

بهمساحت1385مرکزدرسال زیربنای15236درفضایی با رشته8مترمربعدر4514و

سازهایبتنترینابزاروتجهیزاتآموزشیدرحرفهیشرفتهوبهپشدهاندازیاحداثوراهآموزشی

گردید.سازفلزیمجهزلتبندواسککار،آرماتوربندوکفراژبند،بنایسفتریز،قالبوبتن


 تبریز  2رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه رشته 

 برق
-KNXپروتکلباساختمانهوشمندمدیریتسیستمریزیبرنامه

  اتوماتیمهایدربتعمیرونصب

 معماری 

-داخلیمعماریطراحی-ARCHICADکممبهمعماریطراحی

-Revit Architectureرزاافنرمباساختمانیهاینقشهطراحی

تکنیم و معماریاسکیس در راندو فاز-های های نقشه ترسیم

طراحمعماریبانرم-ساختمانتزیینکنندهفضایداخلی-معماری

مترهوبراورداحجامکار-کممبرقکارساختمان-3DMAXافزار

Autocadنقشهکشساختمانبا-

 صنایع چوب
کابینت-(دانشجویانویژهمقدماتی)گریدرود-مقدماتیگریدرود

وکامپوزیتیصفحهفشردهچوبیسازیمقدماتیاشپزخانهبا

  و  بهداشت

 ایمنی 

( ساختمانی های کارگاه در ای حرفه بهداشت و -(HSEایمنی

hse-msمسئولپیادهسازیسامانهمدیریت

سازندهمحصوالتنمدیمدرن دستی  صنایع
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

 تبریز  2 شی مرکز شمارهرشته های آموز

 حرفه رشته 

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی  

قطعاتآزمایش-(UT)فراصوتیامواجباصنعتیقطعاتآزمایش

مایعباصنعتیقطعاتآزمایش-(MT)ملناطیسیذراتباصنعتی

-(PT)نافذ شدهجوشکاریقطعاتبازرس-جوشفنیبازرس

-ارگونمحافظگازرجوشکا-TVTO VT LEVEL IIچشمیبصورت

-E1-E2درسط SMAWبافرایندفوالدیقطعاتجوشکاری

طبققطعاتجوشکاری-تجاریوخانگیگازکشیلولهجوشکاری

E1وE2 دستورالعمل

 ساختمان

-ساختمانهوشمندمدیریتسیستماجرای-1درجهبندارماتور

سازنده-شهانتروچالهنگهدارندهونصبکنیوپیگودبرداریاجرای

نظارتبر-دوجدارهوشیشهUPVC ونصابدروپنجرهباپروفیل

تکنسینآزمایشگاهمکانیم- اجرایاسکلتدرساختمانهایبتنی

نقشهبرداربادستگاه-کممآرماتوربند-1نقشهبرداردرجه-خاک

الکترونیکی ریز-Total Stationهای بتن و ساز کارگر-بتن

کمم-)کارودانش(2کممارماتوربنددرجه-آرماتوربندعمومی

2بنایسفتکاردرجه

 تاسیسات
یجشوفاژنصابوتعمیرکارسیستمهایتبادلحرارتوپکلولهکش،

تعمیرکار -جوشکاریلولهکشیگازخانگیوتجاری-گازیدیواری

آبگرمکندیواری

 

 13،روبرویکالنتریار،نرسیدهبهبلوارمنجمخیابانآذربایجان،چایکن :نشانی مرکز

sanatsakhteman@eatvto.com                    : پست الکترونیکی مرکز 
  

041–32806170–32814764               ز :های مرک  تلفن 

041–32813649          ز :مرکدورنگار 

 

mailto:sanatsakhteman@eatvto.com
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 تبریز در یک نگاه  2عملکرد مرکز شماره 

 

 تبریز   2مرکز شماره  به تفکیک نوع کارگاهی آموزش  عملکرد

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

983166767.5پادگان - کارگاه آموزشی

17727558.5سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

1289195463.5کارگاه ثابت شهری

639600کارگاه روستا

10921227کارگاه سیار شهری

574521کارگاه صنایع - ضمن کار

16127828.5جواردانشگاه

2839452966جمع

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000

تبریز2نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت  

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 
 تعدادکارکنان 

تعدادآموزشگاه  

 های فعال 

نفردوره بخش  

 دولتی 

نفردوره بخش  

 خصوصی 

1,773,033 15236 32 0 2839 0 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 ( منظوره   2) تبریز  3مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 

3623ایشاامارهسااهتبریاازدرفضاااییبااهمساااحتمرکاازآمااوزشفناایوحرفااه 

رشااااتهآموزشاااایمشاااالولبااااهفعالیاااات22در30/11/1391مترمربااااعازتاااااریخ

زدردساااترسباااودن،تخصصااایباااودنوباااازارباشاااد.ویژگااایخااااصایااانمرکااامی

 هاااایمنطقاااهویاااژهعلااامواوعضاااویکااایازکانونمحاااورباااودنرشاااتههااا

.فنآوریربعرشیدیمیباشد
 تبریز   3رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برق 

نصبسیستمزمینحفاظتی - هوشمندساختماناجرایسیستممدیریت

ارتینگ( ریزبرنام -)اجرای باه ساختمان هوشمند مدیریت سیستم ی

افزار-KNXپروتکل نرم با داده طراحی-MATLABتحلیلگر

طراحیوسیمکشیمداراتراهاندازیبرقی-سیستمهایاتصالزمین

,قدرت( )فرمان است-صنعتی با نویسی ازواسطگرافیکیبرنامه فاده

GUIدرmatlab 

زمونگرآ خدمات آموزشی 

ولایمنیدرمعدنئمس دنمع

 معماری 
محوطهسازوطراحفضایسبزطراحی-SOLIDWORKSکارور

ARCHICADمعماریبهکمم

کنترل و ابزار  

 دقیق 

کارور-S7-300پیکربندیوانجامتنظیماتسختافزاری-ابزاردقیق

PLC-پیکربندیوانجامتنظیماتسختافزاریS7-400-پنوماتیم

اتوماسیون-بادستوراتپایهPLC S7-300برنامهنویسی-عتیکارصن

صنعتی صنعتی-کار کار دقیق-هیدرولیم ابزار برنامه-کالیبراسیون

PLC  ( 300 – S7(بارگذاریوپیادهسازیبرنامهنویسیو

 فناوری اطالعات 

ورکار-SSPرایانهکارتدوینفیلموصدابا-2اتوماسیوناداریدرجه

تکنسینپشتیبانی-مدیریتتنظیماتکاربریشبکه-پیشرفتهاینترنت

دکاربر-راهاندازیونگهداریدامنهشبکه-(ms)سیستمعاملکاربران

کار محیط در اینترنت و سرور-رایانه بندی پیکر و -2008نصاب

 سختافزارروبوتیم-WINcc FLEXIBLEمانیتورینگبانرمافزار

مکاترونیمکار-Proteusطراحیبردمدارچاپیمداراتالکترونیمبا ک الکترونی

نشانیدورانیالیه-الیهنشانیکندوپاشمگنترونی-الکتروریسی فناوری نانو 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 تبریز   3رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه  رشته 

فناوری انرژی  

های نو و تجدید  

 پذیر

 

هیبریدی سیستم در توان بهینه الکتریکیمدیریت توان -PV/FCتولید

افزار نرم با فتوولتائیم های سیستم سازی شبیه و -PVsystطراحی

الکتریکی توان تولید هیبریدی سیستم در توان بهینه مدیریت

PV/FC/Wind/Batteryمجزاازشبکهقدرت

 بهداشت و ایمنی 

شللیارزیابریسمایمنیوبهداشت-درصنایع)مقدماتی(HSEبکارگیری

مامورقرائتکنتور-بهداشتوایمنیکاربالیزررعایتالزاماتسالمت،-

ممیزانرژیالکتریکیساختمانتکنسین-گاز

مامورقرائتکنتورگاز-امدادگرگاز)شهریوروستایی( تاسیسات 

زعفرانکار مور زراعی ا

امور مالی و  

 بازرگانی 

 

-دانش(تحلیلگربورس)کارو-لیتجزیهوتحلیلصورتهایما-انباردار

مدیر-مامورخرید-تحلیلگرتکنیکالبورس-تحلیلگربورساوراقبهادار

معاملهگربورساوراقبهادار-بازاریابی

 پتروشیمی 
مدلسازیوشبیهسازیحالتدینامیکیفرایندهایشیمیاییبانرمافزار

HYSYS DYNAMICS
جوشکاری و  

 بازرسی جوش 
جوشکاریلیزریکاروربرشکاریو

مهارتهایکارافرینی-بکارگیریپداگوژیدرآموزشهایفنیوحرفهای خدمات آموزشی 

سازندهتولیداتنمدیدستدوز صنایع دستی 

 مکانیک 

با وطراحصنعتی طراحیسطوح-CATIAکارور-CATIAنقشهکش

طراحیسطوحپیچیده-CATIA Vرافزاپیچیدهوسطوحازادبااستفادهازنرم

CATIAوسطوحآزادبانرمافزار

 امور باغی 
طراحفضایسبزبا-محوطهسازوطراحفضایسبزباکممنرمافزار

Architect Realtime Landscapinpکممنرمافزار

 صنایع پوشاک 

زنانه مبل-کاپشندوز لباس رایانه-دوزنده با لباس سریدوز-طراح

دوختسرویس-تکهدوزیباچرخ-سریدوزحرفهای-خوابسرویس

روپوشوربدوشامبردوز،کتو-اشپزخانه)خاصافرادبانیازهایویژه(

پیژاما،سربندوپیشبند
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 تبریز   3رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه  رشته 

 ساختمان 

تحلیلگرو-ARC GISزارافبانرمGISکارورسیستماطالعاتجلرافیایی

طراحینقشههایساختمانی-ETABSطراحسازههایسهبعدیبابرنامه

بانرمGISکاروراطالعاتجلرافیایی-Revit Architectureبانرمافزار

 ARCافزاربانرمGISکارورسیستماطالعاتجلرافیایی-Arclewافزار

GIS-کارورسیستماطالعاتجلرافیاییGIS-طراحیومحوطهسازیفضای

افزار نرم کمم با افزار-DEUXEسبز نرم کمم با سبز فضای طراح

Architect Realtime Landscapin- مدارات تحلیلگر و طراح

حیبردمدارچاپیمداراتالکترونیمبانرمطرا-AVRمیکروکنترلرخانواده

-Total Stationونیکینقشهبرداربادستگاههایالکتر-Proteusافزار

مدلسازیوشبیهسازیحالتدینامیکیفرایندهای-نقشهبردارکارگاهی

شیمیایی

کاربرگیاهاندارویی گیاهان دارویی 

تبریز،بلواردکترحسابی،میداندکترحسابی،ابتدایرجائیشهر،جنبمرکزنشانی مرکز :

 شهیدباالپور

                                                     Tabriz3kh@eatvto.ir  :آدرس پست الکترونیکی

                                                                          www.eatvto.irآدرس وب سایت: 

 33826935-041-38                         تلفن های تماس :

   041 -33826939                   شماره دورنگار:

















 

 

mailto:Tabriz3kh@eatvto.i
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 تبریز در یک نگاه  3عملکرد مرکز شماره 

جمعیت  

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 ی فعال ها

نفردوره بخش  

 دولتی 

نفردوره بخش  

 خصوصی 

1,773,033 3623 44 203 4159 8691 

 

   تبریز 3مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

13115553سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

3566512234.5کارگاه ثابت شهری

724438کارگاه سیار شهری

28022728کارگاه صنایع - ضمن کار

334803کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

776637جوار دانشگاه

4159566393.5جمع

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000

یرسکونتگاهغ

حاشیه)رسمی

(انشینیشهره

کارگاهثابت

شهری

کارگاهسیار

شهری

-کارگاهصنایع

ضمنکار

کارگاهمهارت

آموزیدر

محیطواقعی

کار

جواردانشگاه

تبریز3نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

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


ییبهمساحت(درفضاتبریز15مرکزشمارههایصنعتی)ایخوشهمرکزآموزشفنیوحرفه

 مشلولبهفعالیتمیباشد.1393مربعازسالمتر1883



 تبریز   15 رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 طالساز-طالوجواهرساز)کارودانش(-جواهرساز طال و جواهر سازی 

 دستی صنایع

 ،سفال، لز، ف چوب)

،  سنگ ، چاپ

 ( چرم ، شیشه

کیفدوز- حکاکرویفلز-پیشرفتهقلمزن-2قلمزندرجه

سوختنگار-معرقکارهنریچوب-مشبمکارچوب-چرمی

 طراحیسنتی-زیورآالتچوبی–چوبونی

اصولوفنونپذیرایی هتلداری 



پشتثبتاحوال-ابتدایجاللیه-اللهکوی-تبریزنشانی مرکز :

041–34432290تلفن تماس :

 041–34410102شماره دور نگار :
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 تبریز در یک نگاه  15عملکرد مرکز شماره 

 تبریز  15مرکز شماره  عملکرد آموزشی

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

317565پادگان - کارگاه آموزشی

18826926کارگاه ثابت شهری

1957118783کارگاه زندان

467342کارگاه سیار شهری

355552.5کارگاه صنایع - اصناف

6919038کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

2326185206.5جمع

0
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80000
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120000
140000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

کارگاهثابت

شهری

کارگاهسیارکارگاهزندان

شهری

عکارگاهصنای

اصناف-

کارگاهمهارت

آموزیدر

محیطواقعی

کار

نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره پانزده الله

جمعیت  مرکز 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه های   تعدادکارکنان 

 فعال 

نفردوره 

بخش  

 دولتی

نفردوره 

بخش  

 خصوصی

 0 2326 0 22 1883 1,773,033 تبریز 15

 12246 0 82 6 4851 1,773,033 سنجش  16
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 (منظوره   2)سراب  4مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 
 

متر4060مترمربعزیربناو2501مترمربعشامل)6561درفضاییبهمساحتاینمرکز

.وزشیمشلولاستمربعمحوطه(بهفعالیتآم

 سراب   4رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برق

نصابوکارمونتاژ-صنعتیبرقکار-(دانشوکار)2درجهصنعتیبرقکار

هایماشینتعمیرکار-فازسهآسنکرونموتورهایتعمیر-برقتابلوهای

 الکتریکیهایماشینتعمیرکار-2درجهالکتریکی

 تاسیسات 

نصب،-گازیشوفاژپکیجتعمیرکار-(دانشوکار)دیواریابگرمکنتعمیرکار

درجهبهداشتیوسایلنصابوکشلوله-گازیشوفاژپکیجتعمیرواندازیراه

2ودرجه1

 صنایع خودرو
تعمیرکار-خودروکارسرویس-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

2درجهخودروبرق

درودگر-2درجهدرودگر ایع چوب نص



جوققلعهجادۀابتدای– سرابنشانی مرکز:

                  پست الکترونیکی: آدرس

sarab@eatvto.com

 2887-43225030                                                                   های تماس : تلفن

43225031                                                                             دورنگار :

  

mailto:sarab@eatvto.com
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 سراب  در یک نگاه  4عملکرد مرکز شماره 
 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

ش نفردوره بخ

 خصوصی

125,341 6561 18 18 864 470 

 

   سراب   4مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

12322129پادگان - کارگاه آموزشی

273324پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

38590720کارگاه ثابت شهری

24240کارگاه روستا

19940450کارگاه زندان

63120کارگاه صنایع - ضمن کار

10018449.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

864178432.5جمع
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کارگاه
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-پادگان

هواحدپذیرند

محیطواقعی

کار

کارگاهثابت

شهری

عکارگاهصنایکارگاهزنداناکارگاهروست

ضمنکار-

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیطواقعی

کار

سراب4نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 )برادران(مراغه  5مرکز آموزش فنی  و حرفه ای شماره 
 

مترمربعزیر3946مترمربعشامل)25495درفضاییبهمساحت1375درسالاینمرکز

گردیداحسشورایاسالمیوقتافتت(بهدسترییسمحترممجلمترمربعمحوطه21549بناو

رشتهآموزشیفعالیتمینماید.8هماکنوندرو


 مراغه   5رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

نصابوکارمونتاژ-صنعتیبرقکار-(دانشوکار)2درجهصنعتیبرقکار برق

تیحفاظزمینسیستمنصب-برقهواییشبکهورزفن-برقتابلوهای

 روکارصورتبهساختمانپایهمدارهایکشیسیم-(ارتینگاجرای)

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

بافوالدیهایجوشکارسازه-SMAWفرایندبافوالدیهایلولهجوشکار

SMAWفرایند

انتقالسیستمتعمیر-مقدماتینیوماتیموهیدرولیمهایسیستمازاستفاده صنایع خودرو

-(موتور)قدرتمولدتعمیرسیستم-(معمولی)سبمیخودروهاقدرت

گیربکسوتعمیرموتور-2و1درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

خودرونگهداریوسرویس-پرایدانژکتوریرسانیسوختسیستم-پراید

2درجهPLCکارور دقیق  ابزار و کنترل

اردریلکاروارهک-2درجهتراشکار مکانیک

زعفرانکار-خاکیهایگلخانهکشتکار-ایدکمهقارچدهندهپرورش کشاورزی 

 و دارویی گیاهان

 گیاهی  داروهای
داروییگیاهانازگیریاسانس

تلفنافزارسختتعمیرکار-همراهتلفنتعمیرکار-الکترونیمکارصنعتی الکترونیک

همراه

 

دهنرجآبادمیدانبسیججا-مراغهنشانی مرکز :

  maragheh@eatvto.ir: آدرس پست الکترونیکی

 37452158-  2434                تلفن های تماس :

                                                                37451232                                                                                ه دورنگار:   شمار

mailto:maragheh@eatvto.ir


 
 

88 

 

 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 مراغه در یک نگاه  5عملکرد مرکز شماره 

 مراغه   5مرکز شماره  عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

669141053.5پادگان - کارگاه آموزشی

12419772سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

374116319.5کارگاه ثابت شهری

11419792کارگاه روستا

353100634کارگاه زندان

5528760کارگاه سیار شهری

174675کارگاه صنایع 

16335321.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

132392جوار دانشگاه

1882468719.5جمع

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

سکونت

گاهغیر

رسمی

حاشیه)

نشینی

(شهرها

کارگاه

ثابت

شهری

کارگاه

روستا

کارگاه

زندان

کارگاه

سیار

شهری

کارگاه

صنایع

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

جوار

دانشگاه

مراغه5نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

مساحت مرکز   جمعیت شهرستان 

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

بخش  نفردوره

 لتیدو

نفردوره بخش 

 خصوصی

262604 25495 23 29 1882 1341 



 

89 

 

 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 مراغه )خواهران(  23کز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره مر
 

مترمربعاز700مترمربعوبازیربنای1039ایدرفضاییبهمساحتمرکزآموزشفنیوحرفه

هآموزشیمشلولفعالیتمیباشد.رشت5در1376سال


 مراغه   23رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

  و مالی  امور

 بازرگانی 

عمومیحسابدار-2درجهصنعتیحسابدار-دستمزدوحقوقحسابدار

-(دانشوکار)مالیحسابداریکاررایانه-(دانشوکار)مقدماتی

 کارآفرین

 اطالعات  فناوری 

الکترونیکی)هش وتوسعهدهندهسیستمهای-(E-Citizenروند طراح

)کاروWEBطراحیمقدماتیصفحاتJOOMLA - مدیریتمحتوایبا

PHOTOSHOPکارور-دانش(

هنردرخانه)کارودانش( هنرهای تجسمی 

 آموزشی  خدمات 
پداگوژی-ایحرفهوفنیهایآموزشدرپداگوژیبکارگیری-ازمونگر

عمومی

خیاطلباسشبوعروس)کارودانش(-2نازکدوززنانهدرجه پوشاک  صنایع

 

-مراغه،اتوبانشهیددرخشینرسیدهبهدانشگاهآزادجنبکارخانهشهدسهند:  شانی مرکزن

مرکزآموزشفنیوحرفهایخواهرانمراغه

                                                           maragheh23@eatvto.ir:آدرس پست الکترونیکی
    

37456001                            تلفن های تماس :

37455444                               شماره دورنگار:
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 مراغه در یک نگاه  23عملکرد مرکز شماره 

 

 مراغه    23مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

442992.5پادگان - کارگاه آموزشی

703112350سکونت گاه غیر رسمی 

27226693.5کارگاه ثابت شهری

13923279.5کارگاه روستا

14462کارگاه صنایع 

172552.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

1189168330جمع

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

سکونتگاه

غیررسمی

کارگاهثابت

شهری

کارگاهمهارتعکارگاهصنایاکارگاهروست

آموزیدر

محیطواقعی

کار

مراغه23نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مرکز  مساحت 

 مترمربع( )

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

262604 1039 7 0 1189 0 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

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

مترمربع20470بهمساحتفضاییدر1375زسالامیانه6هایشمارمرکزآموزشفنیوحرفه

هایفنینفرپرسنلآموزشیواداریپشتیبانیآموزش34دمترمربعوباتعدا4300وبازیربنای

میدهد.ارائهکارآموزانایرابهوحرفه

درزمینههایمختلفبرایآموزشخواهرانوبرادرانرشتهآموزشی15باتعداداینمرکزهماکنون

مشلولآموزشمیباشد.

،بااخذمجوزومتقاضیانکسبمهارتهایمهارتیبرایکارآموزاندرکناراجرایآموزشمیانهمرکز

ازدانشگاهجامععلمیکاربردیوموسسهعلمیکاربردیمهارتنسبتبهاجرایمقاطعآموزشی

تولیدبرایقصنعتیوساختوهایمکانیمخودرو،برکاردانیوکاردانیبهکارشناسیدررشته

.دانشجویاننمودهاست


 میانه  6  رشته های آموزشی مرکز شماره 

 حرفه  رشته 

 برق 

مونتاژ-2درجهساختمانبرقکار-(دانشوکار)2درجهصنعتیبرقکار

زمینسیستمنصب-برقهواییشبکهورزفن-برقتابلوهاینصابوکار

حفاظتی اجرای) (ارتینگ - سیم کشی مدارهای پایه  ساختمان

 روکارصورتبه

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

(دانشوکار))E3 ) SMAWدستیالکتریکیقوسفرایندباجوشکاری

(دانشوکار))E6 ) SMAWدستیالکتریکیقوسفرایندباجوشکاری-

(دانشوکار)2COمحافظگازجوشکار-جوشبازرس-

 صنایع خودرو 
درجهخودروبرقتعمیرکار-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

2

2درجهتراشکار مکانیک 

 پوشاک  صنایع
 سریدوز-بندپیشوسربند،پیژاماوکت،دوزربدوشامبروروپوش

بچهگانهودخترانهدوز-کودکلباسدوزنده-حرفهای

زعفرانکار-ایدکمهقارچدهندهپرورش کشاورزی 

پرورشدهندهزنبورعسل ماکیان  و  دام امور

عمومیپداگوژی-آزمونگر آموزشی  خدمات 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 

 

 میانه  6رشته های آموزشی مرکز شماره  

 حرفه  رشته 

  و مالی  امور

 بازرگانی 

بارویکرد -)سط مقدماتی(KABکارافرینی -مهارتهایکارآفرینی

 بورستکنیکالتحلیلگر-اربهاداوراقبورسگرتحلیل

پشتیبانی-AUTO CADکارور-2درجهاداریاتوماسیون اطالعات  فناوری  تکنسین

(msبرنامههایکاربردیکاربران)

نقشهکشیسازه)کارودانش(-3DMAXطراحمعماریبانرمافزار معماری 

(مقدماتی)صنایعدرHSEیریبکارگ-(پیشرفته)صنایعدرHSEبکارگیری ایمنی  و  بهداشت

  دستی صنایع

 ( بافت)

گلیموقالیترکیبیبافنده-دومیلپوشاکبافنده

(دانشوکار)دیواریابگرمکنتعمیرکار تاسیسات 

همراهتلفنتعمیرکار الکترونیک 




خیابانفنیوحرفهای–پایینترازهتلسولماز–جادهترانزیت–میانهنشانی مرکز :     
 

 mianeh@eatvto.ir                                آدرس پست الکترونیکی:      

                                                                                www.eatvto.irسایت: وب آدرس    

5-52251754                                 تلفن های تماس :

52251758                                                      شماره دورنگار:













http://www.eatvto.ir/
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 میانه در یک نگاه  6عملکرد مرکز شماره 
 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

182,848 20470 34 26 2067 1408 

   میانه  6مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

1603280870کارگاه ثابت شهری

10919082کارگاه روستا

11036580کارگاه زندان

6918305کارگاه سیار شهری

5714307کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

11920538جوار دانشگاه

2067389682جمع

0
50000
100000
150000
200000
250000
300000

کارگاهثابت

شهری

کارگاهسیارکارگاهزنداناکارگاهروست

شهری

کارگاهمهارت

آموزیدر

محیطواقعی

کار

جواردانشگاه

میانه6نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

( منظوره   2) کلیبر 7ای شماره مرکز آموزش فنی  و  حرفه

هایعمرانیاستانافتتاحشدهودرفضاییبهمساحتازمحلاعتباراتطرح1377رسالد

بهرشته8درمحوطه(مترمربع1137بعزیربنا،مترمر2317مترمربعشامل)3454

 .میباشدفعالیتآموزشیمشلول
 کلیبر   7رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 2درجهساختمانبرقکار-2درجهالکتریکیهایماشینتعمیرکار برق

 صنایع خودرو 
درجهخودروبرقتعمیرکار-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

2

 پوشاک صنایع
درجهزنانهدوزنازک-دوزمانتو-(تکدوزی)زنانهلباسبرشکاروسازالگو

2

امور دام و  

 ماکیان

پرورشدهندهزنبورعسل

 اطالعات  فناوری 
رایانهعمومیکارور-اداریافزارنرمکاربر-(دانشوکار)رایانهکاربر

(E-Citizen)الکترونیکیشهروند-شخصی

  دستی صنایع

 ( بافت)
(دانشوکار)1درجهبافقالی

کارارهوکاردریل مکانیک

  و  مالی امور

 بازرگانی 
دستمزدوحقوقحسابدار

ازپمپبنزین-خیابانمعلم-کلیبرنشانی مرکز :  روبرویهنرستان-خیاباندانشسرا-پایینتر

دارالفنون

                                      tvto_kaleybar@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی  

                                                                        www.eatvto.ir آدرس وب سایت : 

44443108               تلفن های تماس :

44442650               شماره دورنگار :     

 

http://www.eatvto.ir/


 

95 

 

 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 کلیبر در یک نگاه  7عملکرد مرکز شماره 
جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 فعال های  

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

461253454103791 115

 کلیبر  7مرکز شماره  عملکرد آموزشی 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

737992.5پادگان - کارگاه آموزشی

39472810کارگاه ثابت شهری

384331کارگاه روستا

11921797.5کارگاه سیار شهری

133029کارگاه صنایع - اصناف

211648.5کارگاه عشایری

104429کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

14567مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

682116604.5جمع

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

تکارگاهثاب

شهری

کارگاه

روستا

ارکارگاهسی

شهری

کارگاه

-صنایع

اصناف

کارگاه

عشایری

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

مرکز

مدیریت

مهارت

آموزیو

مشاوره

شللی

کلیبر7نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

(منظوره   2)مرند 8شماره مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

مربعاحداثشدهوکلفضاهایساختمانیآنمتر34273بهمساحتفضاییدراینمرکز

با1381بودهودرسال1375وععملیاتاحداثآنسالمترمربعمیباشد.شر2754

برداریقرارگرفتهاست.وقتآذربایجانشرقیافتتاحوموردبهرهحضوراستاندار


 مرند   8رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 ساختمانبرقکار-(دانشوکار)2درجهصنعتیبرقکار برق 

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

قوسفرایندباجوشکاری-SMAWفرایندبافوالدیهایرسازهجوشکا

(دانشوکار))E3 ) SMAWدستیالکتریکی

 صنایع خودرو 
درجهخودروبرقتعمیرکار-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

خودرونگهداریوسرویس-بنزینیموتورخودروتعمیر-2

یسبهروشحجمالگوسازلبا پوشاک  صنایع

 تاسیسات 
دستگاهنصابوکشلوله-توانایینصبوتعمیراتپکیجشوفاژگازیدیواری

گازیکولرهایوتعمیرکارنصاب-2درجهگرمابمرکزیحرارتهای

گازیشوفاژپکیجتعمیرواندازیراهنصب،-اسپیلتوایپنجره

-همراهتلفنتعمیرکار الکترونیک 

  و مالی  امور

 بازرگانی 

بورستکنیکالتحلیلگر-(کاملسط )KABرویکردباکارافرینی

portalکاربر فناوری اطالعات 

2درجهریزبتنوسازبتنکمم ساختمان 

  ابزار و کنترل

 دقیق 

2درجهPLCکارور

 

 مرند،کیلومترپنججادۀمرندتبریز،جنبشهرکمیالدوادارۀهواشناسینشانی مرکز:

marand@eatvto.com                   پست الکترونیکی :رس دآ

 42284134-42284133تلفن های تماس :

42284136                                                دورنگار:شماره 

 

mailto:marand@eatvto.com
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

مرند در یک نگاه   8عملکرد مرکز شماره   

 مرند   8مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

26539807پادگان - کارگاه آموزشی

416631سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

699119946.5کارگاه ثابت شهری

14342435کارگاه روستا

63168434.5کارگاه زندان

201236کارگاه صنایع - اصناف

6111389کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

1860289879جمع

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

هسکونتگا

غیررسمی

حاشیه)

نشینی

(شهرها

کارگاهثابت

شهری

کارگاهکارگاهزنداناکارگاهروست

-صنایع

اصناف

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیطواقعی

کار

مرند8نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

عیت  مج

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش  

 دولتی 

نفردوره بخش  

 خصوصی 

244,971 34273 19 19 1860 1863 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 ( ظوره ن م  2) شبستر 9مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
 

و فنی آموزش مساحتحرفهمرکز به فضایی در زیربنایمتر9866ایشبستر  با و مربع

 مشلولبهفعالیتمیباشد.1379مترمربعازسال2775



 شبستر   9رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برق 

مدارهایکشیسیم-2درجهساختمانبرقکار-1درجهساختمانبرقکار

پایهمدارهاییابیعیبوکشیسیم-توکارصورتبهساختمانکتریکیلا

مداردوربینودزدگیرهایسیستمنصب-(تجربیبرقکارانویژه)ساختمان

 بسته

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

-TVTO VT LEVEL IIچشمیبصورتشدهجوشکاریقطعاتبازرس

بافوالدیمخازنجوشکار-SMAWفرایندبافوالدیهایجوشکارسازه

E1دستورالعملطبققطعاتجوشکاری-SMAWفرایند

 صنایع خودرو 
اتومبیلتعمیرکار-بنزینیموتورخودروتعمیر-خودرونگهداریوسرویس

2درجهخودروبرقتعمیرکار-2درجهبنزینیسواریهای

کارمحیطدراینترنتورایانهکاربرد اطالعات  فناوری 

 تاسیسات 
گازیشوفاژپکیجتعمیراتونصبتوانایی-دیواریآبگرمکنکارمیرعت

نصابوکشلوله-(دانشوکار)تجاریوخانگیگازکشلوله-دیواری

گازیشوفاژپکیجتعمیرواندازیراهنصب،-2درجهحرارتیهایدستگاه

همراهتلفنافزارسختتعمیرکار الکترونیک 


 

لواربسیجابتدایجادهدیزجخلیلتربشبسنشانی مرکز :

                                                shabestar@eatvto.comآدرس پست الکترونیکی:

 42439012-42439382                                             تلفن های تماس:         

   4249383                                                         شماره دورنگار:        
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

شبستر در یک نگاه   9عملکرد مرکز شماره   

 شبستر    9مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

20918308پادگان - کارگاه آموزشی

36047667کارگاه ثابت شهری

14320664کارگاه روستا

31166272.5کارگاه سیار شهری

4010600کارگاه صنایع - ضمن کار

6818131کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

1131181642.5جمع

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

کارگاهثابت

شهری

کارگاهسیاراکارگاهروست

شهری

عکارگاهصنای

ضمنکار-

کارگاهمهارت

آموزیدر

محیطواقعی

کار

شبستر9نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

135,4219866 21 7 1323 489 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 (منظوره   2) اهر 10زش فنی  و  حرفه ای شماره آمو مرکز

متر3330مترمربعوبازیربنای14883درفضاییبهمساحت1382اینمرکزدرسال

باشد.رشتهآموزشیمشلولبهفعالیتمی14مربعافتتاحودر
 اهر  10رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 2درجهالکتریکیهایماشینتعمیرکار-(دانشورکا)2درجهصنعتیبرقکار برق

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

-(دانشوکار))E3 ) SMAWدستیالکتریکیقوسفرایندباجوشکاری

E3درسط SMAWفرایندبافوالدیقطعاتجوشکاری

 صنایع خودرو

2درجهنیبنزیسواریهایاتومبیلتعمیرکار-خودروالکتریکیمداراتتعمیر

سرویس-خودروالکتریکیتعمیرکارتجهیزات-2درجهخودروبرقتعمیرکار-

خودرونگهداریو

تراشفرموتراشرو-کارارهوکاردریل مکانیک

 پوشاک صنایع
دوزسری-الگوبدونلباسدوزنده-(تکدوزی)زنانهلباسبرشکاروسازالگو

خوابسرویسدوزسری-ایحرفه

 کشاورزی 
کشتکار-ایدکمهقارچدهندهپرورش-خوراکیقارچدهندهپرورش

هیدروپونیمهایگلخانه

2درجهPLCکارور دقیق  ابزار و کنترل

  و مالی امور

 بازرگانی 

 (مقدماتیسط )KABرویکردباکارآفرینی

کارور-کارمحیطدررنتاینتورایانهکاربرد-اداریاتوماسیونکاربر اطالعات فناوری

PHOTOSHOP
معماریکشینقشه معماری

(مقدماتی)صنایعدرHSEبکارگیری ایمنی و بهداشت

بردارنقشه-کاراحجامبرآوردومتره-بردارنقشهکمم ساختمان

گازیشوفاژپکیجتعمیرکار تاسیسات 

سامسونگتبلتوموبایلتعمیر الکترونیک


 516618515کدپستی: شیخبهاءالدیناهری،اهر،ورودیشهرککز :  نشانی مر

ahar@eatvto.ir                                                      آدرس پست الکترونیکی : 

 www.eatvtoahar.ir آدرس وب سایت :

 44337573-3126                 تلفن های تماس :                                                                  

 44343127                                                             شماره دورنگار:

mailto:ahar@eatvto.ir
http://www.eatvtoahar.ir/
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 اهر در یک نگاه   10عملکرد مرکز شماره 

 

 اهر   10مرکز شماره عملکرد آموزشی   

 
 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

711112874کارگاه ثابت شهری

17316687کارگاه روستا

15217479کارگاه زندان

9321350کارگاه سیار شهری

2504کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

283600جوار دانشگاه

1159172494جمع

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000

تکارگاهثاب

شهری

کارگاه

روستا

کارگاه

زندان

ارکارگاهسی

شهری

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

جوار

دانشگاه

اهر10نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

154,53014883 20 9 1159 583 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 (منظوره   2) هشترود 11مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 
  

متراز2262وبازیربنای10272درفضاییبهمساحت هشترود ایمرکزآموزشفنیوحرفه

.رشتهآموزشیمشلولبهفعالیتاست8در1384سال


 هشترود   11رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 هشبکتحتبستهمدارهایدوربیننصب-2درجهساختمانبرقکار برق 

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 
(دانشوکار))E3 ) SMAWدستیالکتریکیقوسفرایندباجوشکاری

 صنایع خودرو 
درجهخودروبرقتعمیرکار-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

2

(دانشوکار)2درجهساختمانعمومیکشنقشه- معماری 

  و مالی  امور

 بازرگانی 
 بهاداراوراقبورسگرمعامله-(مقدماتیسط )KABرویکردباکارآفرینی

2درجهکارسفتبنایکمم-(دانشوکار)1درجهکارسفتبنای ساختمان 

 تاسیسات 
-گازیشوفاژپکیجتعمیرکار-(دانشوکار)دیواریابگرمکنتعمیرکار

(دانشوکار)تجاریوخانگیگازکشلوله

 
 

 انتهایخیابانمنتظریجنبمرکزنگهداریمعلولینز: مرک نشانی


 tvto- hashtrood@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:

                                                                       hashtrood@ea-tvto.irآدرس وب سایت: 

5574-52626752                                                           تلفن های تماس:  

52626588                                                           شماره دورنگار:     

                                                



mailto:hashtrood@yahoo.com
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 هشترود  در یک نگاه   11ملکرد مرکز شماره ع

 هشترود   11مرکز شماره عملکرد آموزشی  

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

184770پادگان - کارگاه آموزشی

26060326.5کارگاه ثابت شهری

132645.5کارگاه روستا

11820660کارگاه زندان

3410661کارگاه سیار شهری

5623878.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

499122941.5جمع

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

تکارگاهثاب

شهری

کارگاه

روستا

کارگاه

زندان

ارکارگاهسی

شهری

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

هشترود11نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مرکز  مساحت 

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

57,199 10272 11 8 499 174 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

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

بازیربنای 76862اینمرکزدرفضاییبهمساحت ازسال2300و به1394متر مشلول

 فعالیتمیباشد.


 بناب  12رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برق 
الکتریکیهایماشینتعمیرکار -2درجهساختمانبرقکار-ساختمانبرقکار

 قبرهواییشبکهورزفن-2درجه

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی  

شدهجوشکاریقطعاتبازرس-(PT)نافذمایعباصنعتیقطعاتآزمایشگر

چشمیبصورت

 صنایع خودرو 

درجهخودروبرقتعمیرکار-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

-بنزینیسواریهایتعمیرکاراتومبیل-خودروگازیکولرتعمیرکار-2

خودرورقتعمیرکارب

عروسوشبلباسخیاط-زنانهنازکلباسبرشکاروالگوساز پوشاک   صنایع

کارزعفران-ایدکمهقارچدهندهپرورش کشاورزی 

(زیستمحیطوایمنیبهداشت) HSEافسر ایمنی  و  بهداشت

2درجهبندارماتورکمم ساختمان 

 تاسیسات 
وخانگیکنندهسردهایتگاهدستعمیرکار-گازیشوفاژپکیجتعمیرکار

واسپیلتایپنجرهگازیکولرهایوتعمیرکارنصاب-(دانشوکار)تجاری


 

مترپایینترازسازمانانرژیاتمی100- جادهتبریزعجبشیرمرکز :  نشانی 

 Bonab@eatvto.com                         :آدرس پست الکترونیکی

                                                                                             www.bonab-tvto.ir                                                 :آدرس وب سایت

 37780253                                            تلفن های تماس:

37780252                                                      شماره دورنگار:

 

 

mailto:Bonab@eatvto.com
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 بناب  در یک نگاه  12عملکرد مرکز شماره 

 

 بناب  12مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

2411520پادگان - کارگاه آموزشی

22863411سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(

589150519کارگاه ثابت شهری

32449399کارگاه روستا

22762906کارگاه سیار شهری

18564805کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

26228869.5جوار دانشگاه

1839431429.5جمع

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

اهسکونتگ

غیررسمی

حاشیه)

نشینی

(شهرها

تکارگاهثاب

شهری

کارگاه

روستا

ارکارگاهسی

شهری

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

جوار

دانشگاه

بناب12نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

134,892 76862 18 16 1839 984 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 (منظوره   2)بستان آباد   13مرکز آموزش فنی  و  حرفه ای شماره 
 

وبا1884درفضاییبهمساحت 1380 بستانآباداستازسال ایمرکزآموزشفنیوحرفه

 القهمندانارائهمیدهد.ایرابهعهایفنیوحرفهمترآموزش530 زیربنای


 بستان آباد   13رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برق 

 2درجهصنعتیبرقکار-2درجهساختمانبرقکار-ساختمانبرقکار

-توکارصورتبهساختمانالکتریکیمدارهایکشیسیم-(دانشوکار)

هایماشینیرکارتعم-روکارصورتبهساختمانپایهمدارهایکشیسیم

 2درجهالکتریکی

 صنایع خودرو 
-2درجهخودروبرقتعمیرکار-درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

خودرونگهداریوسرویس

(شناور،سرچاهی،کمرچاهی)صنعتیهایپمپاندازراه تاسیسات 



 

خیابانمطهریجادهشیرینبالغنشانی مرکز :

bostan abad@ea-tvto.irرونیکی: آدرس پست الکت

 43334608-0179:های تلفن  شماره  

43330180  شماره دورنگار:

 

mailto:abad@ea-tvto.ir
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 بستان آباد  در یک نگاه  13عملکرد مرکز شماره 

 

 بستان آباد    13مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

4639پادگان - کارگاه آموزشی

34683748کارگاه ثابت شهری

301350کارگاه روستا

428760کارگاه سیار شهری

6116111.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

483110608.5جمع

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

هکارگا-پادگان

آموزشی

کارگاهثابت

شهری

کارگاهسیارکارگاهروستا

شهری

کارگاهمهارت

آموزیدرمحیط

واقعیکار

بستان آباد13نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

94,7691884 10 6 483 226 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 ( منظوره   2)هریس  14نی  و  حرفه ای شماره مرکز آموزش ف
 

1032مترمربعوبازیربنای1700ایهریسدرفضاییبهمساحتمرکزآموزشفنیوحرفه

رشتهآموزشیمشلولبهفعالیتمیباشد.9در1378مترمربعازسال


 هریس   14رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برقهواییشبکهورزفن-2درجهالکتریکیهایماشینتعمیرکار برق

 صنایع خودرو
درجهخودروبرقتعمیرکار-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

2

2درجهزنانهدوزنازک-خوابسرویسدوزسری پوشاک صنایع

2نیروگاهدقیقابزاروگیریاندازهدستگاههایتعمیروبازرسی دقیق  ابزار و کنترل

  و مالی امور

 بازرگانی 

KABرویکردباکارافرینی-(مقدماتیسط )KABرویکردباکارآفرینی

 (تکمیلیسط )

 اطالعات فناوری

نویسبرنامه-)سیشارپ( C# - Windows Application-نویسبرنامه

wpf-دهندهتوسعهوطراح-کامپیوتریهایشبکهعمومیتکنسین

کارور-اداریافزارنرمکاربر- JOOMLAبامحتوایمدیریتیهاسیستم

PHOTOSHOP-(دانشوکار)رایانهکاربر

-عمومیپداگوژی-ایحرفهوفنیهایآموزشدرپداگوژیبکارگیری خدمات آموزشی 

موزشآمدیر

برقایمنی ایمنی و بهداشت

2درجهبافقالی فرش

 

بانامام)ه(خیابانشهیدبهشتیجنبامورآبخیا-هریسنشانی مرکز :

                                                        tvto-heris@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:

43435902-5903                     تلفن های تماس: 

43432502                     شماره دورنگار:
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 در یک نگاه   هریس  14ملکرد مرکز شماره ع
 

 

    هریس 14مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

35993693کارگاه ثابت شهری

11615847کارگاه روستا

12228845کارگاه سیار شهری

61302کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

101170جوار دانشگاه

613140857جمع

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

تکارگاهثاب

شهری

کارگاه

روستا

ارکارگاهسی

شهری

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

جوار

دانشگاه

هریس14نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

69,0931700124613167
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 ( منظوره   2) ورزقان 17ره مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شما

بیکاری  ایدرجهتبسترسازیاشتلالورفعهایفنیوحرفهباعنایتبهنقشخاصآموزش

ونرخباالیبیکاریدرشهرستانورزقانوهمچنینوجودمعدنمسسونگونورزقان،لزوم

.هایموردنیازمنطقهالزامیبودهاستآموزشئهبرایارااحداثمرکزی

14/06/89مترازتاریخ1694مترمربعوبازیربنای8763کزدرفضاییبهمساحتاینمر

مشلولبهفعالیتمیباشد.

 ورزقان  17رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برق 
درجهصنعتیبرقکار-2درجهساختمانبرقکار-1درجهساختمانبرقکار

 برقبلوهایتانصابوکارمونتاژ-(دانشوکار)2

2درجهخودروبرقتعمیرکار-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار صنایع خودرو 

یکارارهوکاریدریل مکانیک 

عسلزنبوردهندهپرورش ماکیان و  دام امور

ICDLکاربر اطالعات  فناوری

2درجهچوبیسازکابینت-2درجهدرودگر چوب   صنایع

حفاریدستگاهکارور-لقگیر-عمومیکارمعدن-معدندریمنیائولمس معدن

طبیعیمنابعوکشاورزیعلومدرGPSدستگاهکارور امور زارعی 

 و  شیالت   امور

 پروری  آبزی 
اکواریومیماهیاندهندهپرورش


 

کویفنیوحرفهای-فلکهبسیج-ورزقاننشانی  مرکز :

 44554469تلفن های تماس:

44554472شماره دورنگار:
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 در یک نگاه  ورزقان  17عملکرد مرکز شماره 
 

   ورزقان  17مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

15624020پادگان - کارگاه آموزشی

463125237کارگاه ثابت شهری

21726334کارگاه روستا

6718760کارگاه سیار شهری

32025783.5کارگاه صنایع

5326179.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

313459.5جوار دانشگاه

1307249773.5جمع

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

تکارگاهثاب

شهری

کارگاه

روستا

ارکارگاهسی

شهری

کارگاه

صنایع

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

جوار

دانشگاه

ورزقان17نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   کنان تعدادکار

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

52,650 8763 9 4 1307 130 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

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

بیکاریهایفنیوحرفهایدرجهتبسترسازیاشتلالورفععنایتبهنقشخاصآموزشبا

آزادتجاریارس،لزومونرخباالیبیکاریدرشهرستانهادیشهروهمچنینوجودمنطقة

اینمرکزدرفضاییبه.هایموردنیازمنطقهالزامیبودهاستآموزشئهاحداثمرکزیبرایارا

باشد.مشلولفعالیتمی1389مترمربعازسال2415مربعوبازیربنایمتر4626مساحت


 جلفا   18 رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برق 
هایماشینتعمیرکار-ACالکتریکیموتورهایبندیسیممحاسبهوترسیم

ویژه)ساختمانپایهمدارهاییابیعیبوکشیسیم-2درجهالکتریکی

 برقتابلوهاینصابومونتاژکار-(تجربیکارانبرق

 صنایع خودرو 
سواریهایتعمیرکاراتومبیل-2درجهبنزینیسواریهایومبیلاتتعمیرکار

خودروتعمیرکاربرق-بنزینی

 ایحرفهوفنیهایآموزشدرپداگوژیبکارگیری خدمات آموزشی 

WEBصفحاتطراحیبرایHTMLزباننویسبرنامه اطالعات  فناوری 



شهرکولیعصر)عج(-هادیشهرنشانی مرکز:

                                                    hadishahr@eatvto.irلکترونیکی:آدرس پست ا

                                                                          www.eatvto.irآدرس وب سایت: 

 42058501                                                                                    تلفن های تماس:

42058502شماره دورنگار: 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 هادی شهر در یک نگاه   18عملکرد مرکز شماره 

 هادی شهر  18مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

18719003.5پادگان - کارگاه آموزشی

91688پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

11544640.5کارگاه ثابت شهری

624940کارگاه روستا

322088کارگاه زندان

241200کارگاه سیار شهری

191045کارگاه صنایع - جوار کارگاهی

142880کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

46277485جمع

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

-پادگان

واحد

پذیرنده

محیط

واقعیکار

تکارگاهثاب

شهری

کارگاه

روستا

کارگاه

زندان

ارکارگاهسی

شهری

کارگاه

-صنایع

جوار

کارگاهی

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

جلفا18نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 
 تعدادکارکنان 

تعدادآموزشگاه  

 های فعال 

ه بخش نفردور

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

61,358 4626 7 6 462 138 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

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

2400مترمربعوبازیربنای31609ایملکاندرفضاییبهمساحتمرکزآموزشفنیوحرفه

فتهدولتتوسطاستاندارمحترموقتافتتاحوآغازبهفعالیتدره1389مترمربعازسال

  نمود.
 

 
 ملکان   19رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برق 

موتورهایبندیسیممحاسبهوترسیم - (دانشوکار)2درجهصنعتیبرقکار

عیبوکشیسیم-2درجهالکتریکیهایماشینتعمیرکار-ACالکتریکی

موتورهایاندازیراه-(تجربیبرقکارانویژه)ساختمانپایهمدارهایبییا

کنتاکتورهاباACالکتریکی

 صنایع خودرو 
تعمیرکار-خودروسرویسکار-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

درجهخودروبرق

کارارهوکاردریل مکانیک 

  ابزار و کنترل

 دقیق 

2درجهPLCکارور

  و مالی  امور

 بازرگانی 

 بهاداراوراقبورسگرمعامله-بهاداراوراقبورسگرتحلیل

 

 

 

24خیابانضلعشرقیکمربندی،ملکان،انتهایبلوارشمالی،عباسآباد،نشانی مرکز :

 واشناسیههجنببیمارستانفارابیوادارمتری،

                                    tvto_malekan@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:

                                                tvto-malekan.blogfa.com آدرس وب سایت: 

 37842501                                              تلفن تماس:

37842480                                          :شماره دورنگار

 

 

mailto:tvto_malekan@yahoo.com


 

115 

 

 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 ملکان در یک نگاه   19عملکرد مرکز شماره 

 

   ملکان 19اره مرکز شم عملکرد آموزشی  

 
 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

1054635پادگان - کارگاه آموزشی

28252916.5کارگاه ثابت شهری

27539827کارگاه روستا

131040کارگاه صنایع - اصناف

598381.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

372805سکونت گاه های غیر رسمی

436508جوار دانشگاه

814116113جمع

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

تکارگاهثاب

شهری

کارگاه

روستا

کارگاه

-صنایع

اصناف

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیط

واقعیکار

اهسکونتگ

هایغیر

رسمی

جوار

دانشگاه

19نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

111,319 31609 11 8 814 377 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 ( منظوره   2) اسکو 20مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
 

592مترمربعوبازیربنای1982همسااحتبایاساکودرفضااییمرکزآموزشفنیوحرفه

 مشلولبهفعالیتآموزشیمیباشد.1379مربعازسالمتر


 اسکو   20  رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

دوزدخترانهوگانهبچه-دوزمانتو-دوزشلوار-چرخبادوزیتکه پوشاک  صنایع

ایدکمهقارچدهندهپرورش-کارزعفران کشاورزی 

عسلزنبوردهندهپرورش امور دام و ماکیان 

  و مالی  امور

 بازرگانی 

حقوقحسابدار-بهاداراوراقبورسگرتحلیل-مالیاسنادتنظیممتصدی

وکار)مالیحسابداریکاررایانه-مالیحسابداریکاررایانه-دستمزدو

 (دانش

 اطالعات  فناوری 
برنامهپشتیبانیتکنسین-اداریافزارنرمکاربر-2درجهاداریاتوماسیون

(ms)کاربرانکاربردیهای

 ای  تغذیه خدمات 

ادویهانتخاب-قیشرذربایجانآمحلیغذاهایشپزآ-گیاهیغذاهایشپزآ

بندیبستهوتهیه-آنتزئیناتوایژلهدسرهایتهیه-غذابرایمناسب

-(شرقیآذربایجان)پزیحلوا-شرقیذربایجانآسنتیپزحلوا-سمنو

-آراءمیوهوآراءسفرهآراءسبزی-انوتزییناتایژلهسازدسرهایدسر

ایمنیوبهداشتکنترل-کنشمخدستگاهباسبزیجاتومیوهورآعمل

بهداشتبرنظارت-(سراقهوه)شاپکافیمتصدی-نوشیدنیوغذاواحددر

نوشیدنیوغذاواحددرایمنیو

برقکارمحیطدرایمنیوبهداشت،سالمتالزاماترعایت ایمنی  و  بهداشت

 

جنبادارهثبتاسناد– آخرشهرکولیعصر– اسکونشانی مرکز :

 osku@eatvto.ir     آدرس پست الکترونیکی: 

 33225384-7910 تماس:تلفن های 

33225384    شماره دورنگار:
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 اسکو در یک نگاه  20عملکرد مرکز شماره 
 

 

 اسکو   20مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

14770پادگان - کارگاه آموزشی

37968653.5کارگاه ثابت شهری

8714091کارگاه روستا

1019393.5کارگاه سیار شهری

4411059.5کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

625103967.5جمع

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

هکارگا-پادگان

آموزشی

کارگاهثابت

شهری

کارگاهسیارکارگاهروستا

شهری

کارگاهمهارت

آموزیدرمحیط

واقعیکار

اسکو20نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش 

 دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

158,270 1982 13 30 625 725 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 ( منظوره   2)آذرشهر 21مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
 

حرفه و فنی آموزش مساحتایمرکز به فضایی در زیربنایمربعمتر1927آذرشهر با و

باشد.مشلولبهفعالیتآموزشیمی1387مترمربعازسال85/949


 آذرشهر  21  رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 برقتابلوهاینصابوکارمونتاژ-2درجهالکتریکیهایماشینتعمیرکار برق

 و  جوشکاری

 جوش  بازرسی 

قوسفرایندباجوشکاری-SMAWفرایندبافوالدیهایجوشکارسازه

(دانشوکار))E6 ) SMAWدستیالکتریکی

 صنایع خودرو
درجهخودروبرقتعمیرکار-2درجهبنزینیسواریهایاتومبیلتعمیرکار

2

(دانشوکار)دوزراسته پوشاک صنایع

یادکمهقارچدهندهپرورش کشاورزی 

زمونگرآ خدمات آموزشی 

 2درجهPLCکارور دقیق  ابزار و کنترل

و(دانشوکار)Dreamweaverکارور اطالعات فناوری رایانه کاربرد وبسایت، طراحی ،

اینترنتدرمحیطکار

االتزیوروکریستالیتزییناتسازنده تزئینی هنرهای

 دستی صنایع

 ،سفال، فلز، چوب )

،  سنگ ، چاپ

 ( چرم ، شیشه

فلزکارمشبم

عسلزنبوردهندهپرورش امور دام و ماکیان 

جنبهنرستانشهیدرجائی–شهرکشهیدمدنی– آذرشهرنشانی مرکز :

 azarshahr@eatvto.ir  آدرس پست الکترونیکی: 

www.azarshahrtvto.blogfa.comآدرس وب سایت:

34237140   تلفن های تماس:

34227100                     شماره دورنگار:
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 آذرشهر در یک نگاه   21عملکرد مرکز شماره 

 آذرشهر   21مرکز شماره عملکرد آموزشی  

 
 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

698110پادگان - کارگاه آموزشی

30974522کارگاه ثابت شهری

26119173کارگاه روستا

34964391کارگاه سیار شهری

31631749کارگاه صنایع

4213567کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

1038475جوار دانشگاه

1449219987جمع

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

کارگاهثابت

شهری

رکارگاهسیااکارگاهروست

شهری

کارگاه

صنایع

کارگاه

مهارت

آموزیدر

محیطواقعی

کار

هجواردانشگا

خسروشاه21نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت  

 شهرستان 

مرکز   مساحت 

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه   تعدادکارکنان 

 های فعال 

نفردوره بخش  

 دولتی 

نفردوره بخش  

 خصوصی 

110,311 1927 13 22 1619 550 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 ( منظوره   2) عجب شیر   22مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
 

مترمربعاستیجاریوبا250یبهمساحتایعجبشیردرفضایمرکزآموزشفنیوحرفه

باشد.مشلولبهفعالیتمی10/11/89مترمربعازتاریخ420زیربنای


 عجب شیر   22  رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 صنعتیکاربرق-2درجهساختمانکاربرق-1درجهساختمانکاربرق برق 

  و دارویی گیاهان

 گیاهی  داروهای
داروییگیاهاندهندهپرورش

  و مالی  امور

 بازرگانی 
 (مقدماتیسط )KABرویکردباکارآفرینی

 اطالعات  فناوری 
ارتقاءواسمبل-(E-Citizen)الکترونیکیشهروندهایمهارتازاستفاده

ICDLکاربر-اداریاتوماسیونکاربر-شخصیکامپیوترهایدهنده

همراهتلفنزارافسختتعمیرکار الکترونیک 





روبرویآموزشوپرورش–خیابانامامنشانی مرکز:

      ajabshir@eatvto.irآدرس پست الکترونیکی: 

37627531                                                      تلفن  های تماس:

37627531شماره دورنگار:

 

 

 

 

mailto:ajabshir@eatvto.ir
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 عجب شیر در یک نگاه  22عملکرد مرکز شماره 
 

 

 عجب شیر   22مرکز شماره عملکرد آموزشی  

 

 
  

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

36943900پادگان - کارگاه آموزشی

277070پادگان - واحد پذیرنده محیط واقعی کار

20032875کارگاه ثابت شهری

598468کارگاه روستا

7210220کارگاه سیار شهری

245903کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

751108436جمع

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

-پادگان

واحدپذیرنده

محیطواقعی

کار

کارگاهثابت

شهری

کارگاهسیاراکارگاهروست

شهری

کارگاهمهارت

آموزیدر

محیطواقعی

کار

عجب شیر22نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مساحت مرکز  

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه های   تعدادکارکنان 

 فعال 

نفردوره 

 بخش دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

 217 751 4 7 )استیجاری( 250 70,852
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 ( منظوره   2) خسروشاه  24مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شماره 
 

باشد.مشلولبهفعالیتمی1383مترمربعازسال2269اینمرکزدرفضاییبهمساحت


 خسروشاه   24  رشته های آموزشی مرکز شماره   

 حرفه  رشته 

 رقب
صنعتیکاربرق–2درجهساختمانکاربرق-1درجهساختمانکاربرق

 (دانشوکار)2درجه

خودرونگهداریوسرویس-خودرونگهداریوسرویس صنایع خودرو

دوزپرده-زنانهدوزنازک-دوزراسته-خوابسرویسدوزسری پوشاک صنایع

کارزعفران کشاورزی 

 دستی صنایع

 ( سنتی  هایدوخت)
پیشرفتهدوزروبان-مقدماتیدوزبانور

  و مالی امور

 بازرگانی 

 بهاداراوراقبورسگرتحلیل

 اطالعات فناوری
Microsoft Word 2016-عمومیمهارت-اداریافزارنرمکاربر

الکترونیکیکاروکسبمدیر-(دانشوکار)رایانهکاربر-نویسیبرنامه

 دستی صنایع
 ‘ سفال‘فلز‘چوب)

چرم ‘شیشه‘سنگ‘چاپ

) 

چوبکارمشبم

سنتیطراح تجسمی  هنرهای

 ساختمان
مدیر - PMBOKاستاندارداساسبرساختمانیهایپروژهمدیریت

 عمومیپیمان

 
 

 انتهایکویفرهنگیان–فلکهاصلی–خیابانامامخمینی–خسروشاهنشانی مرکز: 

 khosroshah@eatvto.ir                            آدرس پست الکترونیکی:

 32444613                                                   تلفن های تماس :      

 32441501                                                   شماره دورنگار:     
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 خسروشاه در یک نگاه  24عملکرد مرکز شماره 

 

 خسروشاه  24مرکز شماره عملکرد آموزشی 

 

 

 عملکرد نفر ساعت تعداد کارآموز ثبت نام شدهنوع دوره

53650236.5پادگان - کارگاه آموزشی

27952185.5کارگاه ثابت شهری

667082.5کارگاه روستا

7612375کارگاه سیار شهری

102805کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار

17725جوار دانشگاه

984125409.5جمع

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

-پادگان

کارگاه

آموزشی

کارگاهثابت

شهری

کارگاهسیاراکارگاهروست

شهری

کارگاهمهارت

آموزیدر

محیطواقعی

کار

جواردانشگاه

خسروشاه24نمودار عملکرد آموزشی مرکز شماره 

جمعیت 

 شهرستان 

مرکز  مساحت 

 )مترمربع( 

تعدادآموزشگاه های   تعدادکارکنان 

 فعال 

نفردوره 

 بخش دولتی

نفردوره بخش 

 خصوصی

2269 11 7 984 188 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فصل پنجم

 اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

وساااویمازاخیرهایساااالدرمجربوماهرکارنیرویبهکاربازارافزونروزنیازوتکنولوژیمداومتحوالت

ساازمانغیردولتی،بخشبیشاترمشاارکترویکردباآموزشایخدماتگساترشبهبخشایدنسارعتضارورت

وارتقاءضامنساازماناینتاگردیدساببوسااختروبرومتنوعیوجدیدتقاضااهایباراایحرفهوفنیآموزش

اساتنادبهروایناز.جویدبهرهنیزغیردولتیبخشهایظرفیتوتوانازدولتیبخشهایآموزشرساانیروزبه

ماهرکارنیرویبهکاربازارافزونروزنیازوتکنولوژیمداومتحوالت ایران،اسالمیجمهوریکارقانون111ماده

رویکردباآموزشاایخدماتگسااترشبهبخشاایدنساارعتضاارورتوسااویمازاخیرهایسااالدرمجربو

وسااختروبرومتنوعیوجدیدتقاضااهایباراایحرفهوفنیآموزشساازماندولتی،غیربخشبیشاترمشاارکت

بخشهایظرفیتوتوانازدولتیبخشهایآموزشرساانیروزبهوارتقاءضامنساازماناینتاگردیدسابب

نامهآئینبارساتیننخایران،اساالمیجمهوریکارقانون111مادهاساتنادبهروایناز.جویدبهرهنیزغیردولتی

وزارت7/5/1365مورخ53843شامارهپیشانهادبهبناایحرفهوفنیآزادهایآموزشاگاهادارهوتشاکیلینحوه

این.گرفتقرارتصاویبموردومطرحوزیرانمحترمهیات2/7/1365مورخجلساهدروقتاجتماعیاموروکار

دریافتباکهاساتدادهاجازهایحرفهوفنیهایآموزشئهاراعرصاهدرحضاوربهمایلخصاوصایبخشبهامر

وفنیآموزشاگاهاندازیراهبهنسابتکشاورایحرفهوفنیآموزشساازماناساتانیکلاداراتازتاسایسمجوز

مردمیهایمشااارکتوآزادکارآموزیموسااساااتدفترسااویازابالغیضااوابطاساااسبرواقدامآزادایحرفه

اجراییراساتایدر.نماینداقدامآموزشایخدماتارائهبهنسابتمصاوبهایبرنامهگرفتننظردرابوساازمان

درکاارورزیوکاارآموزینظااماساااتمرار)الفبنادخااصاااهتوساااعاهپنجمبرنااماهقاانون21ماادهبنادهااینمودن

وفنیآموزشزمانسااا(کاربردیوعلمیوایحرفهوفنیغیررساامیعالی،ومتوسااطهرساامیهایآموزش

ازبیشوسایاسات27راهبرد،8برمشاتمل"فناوریومهارتراهبردیساند"تدوینبهنسابتکشاورایحرفه

ازبیشحاضارحالدر.اساتگرفتهقرارذیربطساتادیدفاترکاردساتوردرکهاسات،نمودهاقدامبرنامه250

وتشاکیلنحوهنامهآئیندرمندرجشارایطوضاوابطچارچوبدراساتاندرآزادایحرفهوفنیآموزشاگاه500

مردمیهایمشاارکتوآزادکارآموزیموساسااتادارهمدیریتتحتوایحرفهوفنیآزادهایآموزشاگاهاداره

مهارتیاسااتانداردهایچارچوبدرآموزشاایهایدورهاجرایوریزیبرنامهبهاقدامکهشاادهاندازیراهاسااتان

مراکزوکلادارهمستمرنظارتباحرفهعنوان330بربالغورشته37قالبدرهاکهدورهاین.دنماینمیمصوب

وبودهدولتیبخشآموزشیهایدورهمعادلارزشیواعتبارحائزگردد،میارائهواجراغیردولتیبخشدرتابعه

میبرگزارسااازمانتوسااطآموزشورهدپایاندرکههاییآزموندردیدهآموزشکارآموزانموفقیتصااورتدر

.گرددمیاعطافردبهالمللیبینکدبااینامهگواهیشود

     

عملکرد اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 نگاه  یک در  آزاد ایحرفه و فنی های آموزشگاه  عملکرد  کلی روکش   جدول

 

 

 فرهنگ و هنر  کشاورزی  صنعت خدمات  جنسیت عنوان  ردیف 

1 

تعداد آموزشگاه های  

آزاد فعال در تبت نام  

 کارآموز 

 67 12 37 441 زن 

 12 20 81 139 مرد

 تعداد مربیان  2

 97 15 44 676 زن 

 31 16 162 260 مرد

3 
تعداد دوره های  

 آموزشی

 317 25 94 4907 زن 

 119 59 898 1730 مرد

4 
 عملکرد آموزشی

 )نفر،دوره( 

 2104 98 542 24856 زن 

 615 512 5743 14232 مرد

5 
 عملکرد آموزشی

 ( )نفر ساعت

 330078 14888 152707 4455153 زن 

 113331 50336 2671395 1346781 مرد

6 
تعداد رشته های  

 آموزشی

 8 4 9 9 زن 

 6 5 14 10 مرد

7 
تعداد حرفه های  

 آموزشی

 82 10 31 233 زن 

 40 16 95 179 مرد
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 خوشه   و جنسیت  تفکیک به خصوصی بخش آموزان کار  تعداد

 

 

۰

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۵۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۵۰۰۰

۵۰۰۰۰

جمعکلکشاورزیفرهنگوهنرصنعتخدمات

تعدادکارآموززن تعدادکارآموزمرد تعدادکارآموزثبتنامشده

 خوشه
 تعداد کارآموز  

 ن ز

 تعداد کارآموز 

 مرد  

 تعداد کارآموز 

 ثبت نام شده  

1423239088 24856 خدمات

54257436285 صنعت

 2719 615 2104 فرهنگوهنر

512610 98 کشاورزی

 48702 21102 27600 جمع کل
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 نفرساعت آموزشی  بخش خصوصی به تفکیک جنسیت و خوشه                     

 نفر ساعت کل  فر ساعت  مرد ن نفر ساعت زن  خوشه

 445515313467815801934 خدمات

15270726713952824102 صنعت

330078113331443409 فرهنگوهنر

148885033665224 کشاورزی

 9134669 4181843 4952826 جمعکل

 

 

 

  

 

۰

۱۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

جمعکلکشاورزیفرهنگوهنرصنعتخدمات

نفرساعتزن نفرساعتمرد نفرساعتکل
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 جنسیت  تفکیک مراکزبه خصوصی بخش آموزان کار  تعداد

 

 نام مرکز ردیف 
تعداد  

 رآموز زن کا

 تعداد 

 کارآموز مرد  

تعداد کارآموز  

 ثبت نام شده

 1473 490 983 مرکزشمارهبیستاسکو)دومنظوره( 1

2 
مرکزشمارهبیستوچهارخسروشاه

 )دومنظوره(
110 12 122 

3 
مرکزشمارهبیستودوعجبشیر

 )دومنظوره(
279 32 311 

4 
مرکزشمارهبیستویمآذرشهر

 )دومنظوره(
471 232 703 

 2641 1560 1081 مرکزشمارهپنجمراغه)برادران( 5

 113 25 88 مرکزشمارهچهاردههریس)برادران( 6

 1492 397 1095 مرکزشمارهدوازدهبناب)برادران( 7

 745 368 377 مرکزشمارهدهاهر)برادران( 8

 247 84 163 مرکزشمارهسیزدهبستانآباد)برادران( 9

10 
کزشمارهشانزدهتبریزمر

 )دومنظوره،سنجش(
7107 12356 19463 

 2017 596 1421 مرکزشمارهششمیانه)برادران( 11

 861 377 484مرکزشمارهنوزدهملکان)دومنظوره( 12

 319 112 207 مرکزشمارهنهشبستر 13

 3652 2573 1079 مرکزشمارههشتمرند)برادران( 14

 1028 709 319کلیبر)دومنظوره(مرکزشمارههفت 15

 72 1 71 مرکزشمارههفدهورزقان)دومنظوره( 16

 370 161 209 مرکزشمارههیجدهجلفا)دومنظوره( 17

 369 39 330 هشترود)دومنظوره(مرکزشمارهیازده 18

 340 720 620 مرکزشمارهچهارسراب)دومنظوره( 19

 11364 258 11106 مرکزشمارهسهتبریز)دومنظوره( 20

 48702 21102 27600 جمع
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

جنسیت  تفکیک مراکزبه  خصوصی بخش آموزان  کار تعداد نمودار

 

۰۵۰۰۰۱۰۰۰۰۱۵۰۰۰۲۰۰۰۰۲۵۰۰۰

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستاسکو

…مرکزشمارهبیستوچهارخسروشهر

…مرکزشمارهبیستودوعجبشیر

(هدومنظور)مرکزشمارهبیستویمآذرشهر

(برادران)مرکزشمارهپنجمراغه

(برادران)مرکزشمارهچهاردههریس

(دومنظوره)مرکزشمارهدوازدهبناب

(برادران)مرکزشمارهدهاهر

(برادران)مرکزشمارهسیزدهبستانآباد

(شدومنظوره،سنج)مرکزشمارهشانزدهتبریز

(دومنظوره)مرکزشمارهششمیانه

(دومنظوره)مرکزشمارهنوزدهملکان

(دومنظوره)مرکزشمارهنهشبستر

(برادران)مرکزشمارههشتمرند

(دومنظوره)مرکزشمارههفتکلیبر

(دومنظوره)مرکزشمارههفدهورزقان

(دومنظوره)مرکزشمارههیجدههادیشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهیازدههشترود

(دومنظوره)مرکزشمارهچهارسراب

(دومنظوره)مرکزشمارهسهتبریز

تعداد کارآموز ثبت نام شده تعداد کارآموز مرد تعداد کارآموز زن
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 خوشه   تفکیک به مراکز  خصوصی بخش دوره -نفر  تعداد                          

 کشاورزی  جمع
 فرهنگ  

 و هنر
 ردیف  مرکز خدمات صنعت 

 1 تبریز3مرکزشماره 10274 49 965 76 11364

سراب4مرکزشماره 1291 1 4۸ ۰ 1340 2 

مراغه5مرکزشماره 2144 12 180 305 2641 3 

میانه6مرکزشماره 1709 170 138 0 2017 4 

 5 کلیبر7مرکزشماره 969 39 ۲۰ ۰ 1028

مرند8مرکزشماره 3417 235 0 0 3652 6 

شبستر 9مرکزشماره 252 37 30 0 319 7 

اهر10مرکزشماره 625 120 ۰ ۰ 745 8

هشترود11مرکزشماره 369 ۰ ۰ ۰ 369 9 

بناب12شمارهمرکز 947 266 269 10 1492 10 

بستانآباد13مرکزشماره 228 19 ۰ ۰ 247 11 

هریس14مرکزشماره 98 15 ۰ ۰ 113 12 

تبریز16مرکزشماره 13391 5034 819 219 19463 13 

قانورز17مرکزشماره 72 ۰ ۰ ۰ 72 14 

جلفا18مرکزشماره 315 5 50 ۰ 370 15 

ملکان19مرکزشماره 642 183 36 ۰ 861 16 

اسکو20مرکزشماره 1254 55 164 0 1473 17 

آذرشهر21مرکزشماره 667 36 0 0 703 18 

عجبشیر22مرکزشماره 311 0 0 0 311 19 

خسروشاه24مرکزشماره 113 9 0 0 122 20

 جمع 39088 6285 2719 610 48702
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

                    

 

02000400060008000100001200014000

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستاسکو

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستوچهارخسروشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستودوعجبشیر

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستویمآذرشهر

(برادران)مرکزشمارهپنجمراغه

(برادران)مرکزشمارهچهاردههریس

(دومنظوره)مرکزشمارهدوازدهبناب

(برادران)مرکزشمارهدهاهر

(برادران)مرکزشمارهسیزدهبستانآباد

(دومنظوره،سنجش)مرکزشمارهشانزدهتبریز

(دومنظوره)مرکزشمارهششمیانه

(دومنظوره)مرکزشمارهنوزدهملکان

(دومنظوره)مرکزشمارهنهشبستر

(برادران)مرکزشمارههشتمرند

(دومنظوره)مرکزشمارههفتکلیبر

(دومنظوره)مرکزشمارههفدهورزقان

(دومنظوره)مرکزشمارههیجدههادیشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهیازدههشترود

(دومنظوره)مرکزشمارهچهارسراب

(دومنظوره)مرکزشمارهسهتبریز

هدوره بخش خصوصی مراکز به تفکیک خوش-نمودار تعداد نفر

کشاورزی فرهنگوهنر صنعت خدمات
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 خوشه  تفکیک به مراکز  خصوصی بخش ساعت_نفر تعداد

 

 صنعت  خدمات نام مرکز ردیف 
فرهنگ و 

 هنر
 جمع کشاورزی 

 2313366.9 8126 62425 12324 22300491.9 تبریز3مرکزشماره 1

 166780 0 13136 20 153624سراب4مرکزشماره 2

 2912677.5 16926 16848 3070 254424مراغه5مرکزشماره 3

 427963.8 0 51922 93508 282533.8میانه6مرکزشماره 4

 43420 0 5400 1110 36910 کلیبر7مرکزشماره 5

 672589.5 0 0 145080 527509.5مرند8مرکزشماره 6

 90504 0 10050 17784 62670شبستر 9مرکزشماره 7

 186307 0 0 81268 105039اهر10مرکزشماره 8

 76858 0 0 0 76858هشترود11مرکزشماره 9

 473056.3 740 85553 210090 176673.3بناب12مرکزشماره 10

 66866 0 0 16618 50248بستانآباد13مرکزشماره 11

 30976 0 0 12470 18506هریس14مرکزشماره 12

 3555423 39432 157811 2076638 1281542تبریز16مرکزشماره 13

 21146 0 0 0 21146ورزقان17مرکزشماره 14

 75867 0 9184 1320 65363جلفا18مرکزشماره 15

 153330 0 16783 76610 59937ملکان19مرکزشماره 16

 246432 0 14297 36674 195461اسکو20مرکزشماره 17

 170054 0 0 32024 138030آذرشهر21مرکزشماره 18

 35657.9 0 0 0 35657.9عجبشیر22مرکزشماره 19

 36804 0 0 7494 29310خسروشاه24مرکزشماره 20

 9134668.9 65224 443409 2824102 5801933.9 جمع
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 

۰۲۰۰۰۴۰۰۰۶۰۰۰۸۰۰۰۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱۴۰۰۰

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستاسکو

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستوچهارخسروشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستودوعجبشیر

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستویمآذرشهر

(برادران)مرکزشمارهپنجمراغه

(برادران)مرکزشمارهچهاردههریس

(دومنظوره)مرکزشمارهدوازدهبناب

(برادران)مرکزشمارهدهاهر

(برادران)مرکزشمارهسیزدهبستانآباد

(دومنظوره،سنجش)مرکزشمارهشانزدهتبریز

(دومنظوره)مرکزشمارهششمیانه

(دومنظوره)مرکزشمارهنوزدهملکان

(دومنظوره)مرکزشمارهنهشبستر

(برادران)مرکزشمارههشتمرند

(دومنظوره)مرکزشمارههفتکلیبر

(دومنظوره)مرکزشمارههفدهورزقان

(دومنظوره)مرکزشمارههیجدههادیشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهیازدههشترود

(دومنظوره)مرکزشمارهچهارسراب

(دومنظوره)مرکزشمارهسهتبریز

ک  خوشهساعت بخش خصوصی مراکز به تفکی-نمودار تعداد نفر

کشاورزی فرهنگوهنر صنعت خدمات
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 آموزشی  زمینه و مرکز  تفکیک به استان فعال  آزاد های  آموزشگاه تعداد           

 صنعت  خدمات نام مرکز ردیف 
 گ فرهن

 و هنر 
 کشاورزی 

 5 17 50 74 )دومنظوره،سنجش( مرکز شماره شانزده تبریز  1

 0 0 2 6 مرکز شماره بیست و چهار خسروشاه )دومنظوره(  2

 0 0 0 4 مرکز شماره بیست و دو عجب شیر )دومنظوره(  3

 0 0 2 22 مرکز شماره بیست ویک آذرشهر ) دو منظوره (  4

 2 6 2 23 رادران( مرکز شماره دوازده بناب )ب 5

 0 0 4 10 )برادران( مرکز شماره ده اهر  6

 0 0 1 6 مرکز شماره سیزده بستان آباد )برادران(  7

 0 6 5 28 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره(  8

 0 7 8 25 مرکز شماره شش میانه )برادران(  9

 0 2 2 7 مرکز شماره نوزده ملکان )دومنظوره( 10

 0 2 1 6 شبستر )دومنظوره( مرکز شماره نه  11

 0 0 4 16 شماره هشت مرند )برادران( مرکز  12

 0 1 1 4 مرکز شماره هفت کلیبر )دومنظوره(  13

 0 0 0 4 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره( 14

 0 4 2 7 مرکز شماره هیجده جلفا )دومنظوره(  15

 0 0 0 7 مرکز شماره یازده هشترود )دومنظوره( 16

 2 6 2 23 کزشماره بیست و سه مراغه مر 17

 0 2 1 17 مرکزشماره چهارسراب )دومنظوره(  18

 0 0 2 3 مرکز شماره چهار ده  هریس 19

 10 19 5 187 مرکز شماره سه تبریز ) دومنظوره (  20

 18 73 96 470 جمع
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 نمودار تعداد آموزشگاه های فعال استان به تفکیک مرکز و زمینه آموزشی 

 

۰۵۰۱۰۰۱۵۰۲۰۰

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستاسکو

…مرکزشمارهبیستوچهارخسروشهر

…مرکزشمارهبیستودوعجبشیر

…مرکزشمارهبیستویمآذرشهر

(برادران)مرکزشمارهپنجمراغه

(برادران)مرکزشمارهچهاردههریس

(دومنظوره)مرکزشمارهدوازدهبناب

(برادران)مرکزشمارهدهاهر

(برادران)مرکزشمارهسیزدهبستانآباد

…مرکزشمارهشانزدهتبریز

(دومنظوره)مرکزشمارهششمیانه

(دومنظوره)مرکزشمارهنوزدهملکان

(دومنظوره)مرکزشمارهنهشبستر

(برادران)مرکزشمارههشتمرند

(دومنظوره)مرکزشمارههفتکلیبر

(دومنظوره)مرکزشمارههفدهورزقان

(دومنظوره)مرکزشمارههیجدههادیشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهیازدههشترود

(دومنظوره)مرکزشمارهچهارسراب

(دومنظوره)مرکزشمارهسهتبریز

کشاورزی فرهنگوهنر صنعت خدمات
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 98 سال  در استان در فعال های  آموزشگاه تعدادمجموع 

 نام مرکز ردیف 
تعداد آموزشگاه هایی که در 

 پورتال ثبت دوره داشته اند 

 97 مرکز شماره شانزده تبریز )دومنظوره،سنجش(  1

 29 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره(  2

 30 مرکز شماره شش میانه )برادران(  3

 25 ه مرکزشماره بیست و سه مراغ 4

 18 چهارسراب )دومنظوره( مرکزشماره  5

 17 مرکز شماره هشت مرند )برادران(  6

 17 مرکز شماره دوازده بناب )برادران(  7

 24 مرکز شماره بیست و یک آذرشهر )دومنظوره(  8

 7 مرکز شماره نوزده ملکان )دومنظوره( 9

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

 10 )برادران( ماره ده اهر مرکز ش 11

 8 مرکز شماره هیجده جلفا )دومنظوره(  12

 7 مرکز شماره نه شبستر )دومنظوره(  13

 7 مرکز شماره یازده هشترود )دومنظوره( 14

 4 مرکز شماره هفت کلیبر )دومنظوره(  15

 4 مرکز شماره هفده ورزقان )دومنظوره( 16

 7 دومنظوره( )مرکز شماره بیست و چهار خسروشاه  17

 7 مرکز سیزده بستان آباد 18

 4 مرکز شماره چهار هریس 19

 191 مرکز شماره سه تبریز ) دومنظوره (  20

 517 جمع کل 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 

۰۵۰۱۰۰۱۵۰۲۰۰۲۵۰

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستاسکو

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستوچهارخسروشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستودوعجبشیر

(دومنظوره)مرکزشمارهبیستویمآذرشهر

(برادران)مرکزشمارهپنجمراغه

(برادران)مرکزشمارهچهاردههریس

(دومنظوره)مرکزشمارهدوازدهبناب

(برادران)مرکزشمارهدهاهر

(برادران)مرکزشمارهسیزدهبستانآباد

(دومنظوره،سنجش)مرکزشمارهشانزدهتبریز

(دومنظوره)مرکزشمارهششمیانه

(دومنظوره)مرکزشمارهنوزدهملکان

(دومنظوره)مرکزشمارهنهشبستر

(برادران)مرکزشمارههشتمرند

(دومنظوره)مرکزشمارههفتکلیبر

(دومنظوره)مرکزشمارههفدهورزقان

(دومنظوره)مرکزشمارههیجدههادیشهر

(دومنظوره)مرکزشمارهیازدههشترود

(دومنظوره)مرکزشمارهچهارسراب

(دومنظوره)مرکزشمارهسهتبریز

تعداد آموزشگاه هایی که در پورتال ثبت دوره داشته اند

تعدادآموزشگاههاییکهدرپورتالثبتدورهداشتهاند
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 جنسیت  و رشته،  مراکز  تفکیک به خصوصی بخش  مربیان   تعداد                 

 

 نام مرکز
 کل  جمع کشاورزی  و هنر فرهنگ صنعت خدمات 

 زن  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن 
مر 

 د 
 جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن  جمع 

 364 240 124 9 7 2 25 13 12 114 103 11 216 117 99 نزدهتبریزشا

3مرکز

تبریز
258 11 269 4 1 5 

2

7 
4 31 10 2 12 299 18 317 

 32 5 27 0 0 0 0 0 0 4 0 4 28 5 23 آذرشهر

 72 22 50 1 1 0 21 3 18 10 10 0 40 8 32 ببنا

 44 19 25 0 0 0 0 0 0 11 8 3 33 11 22 اهر

 26 63 0 0 0 10 1 9 10 6 4 69 19 50 واسک
89 

 

 72 24 48 0 0 0 13 7 6 13 7 6 47 11 36 میانه

 25 5 20 0 0 0 3 1 2 2 2 0 20 2 18 انملک

 15 4 11 0 0 0 3 0 3 3 2 1 9 2 7 ترشبس

 52 26 26 0 0 0 0 0 0 9 8 1 43 18 25 دمرن

 21 7 14 0 0 0 4 0 4 2 1 1 15 6 9 اجلف

 55 16 39 2 2 0 8 2 6 2 1 1 43 11 32 مراغه

 10 1 9 0 0 0 0 0 0 3 0 3 7 1 6 وشاهخسر

 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 شیرعجب

 9 5 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 2 4 سهری

 10 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 3 6 انآبادبست

 10 5 5 0 0 0 1 0 1 1 1 0 8 4 4 برکلی

 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 قانورز

 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 رودهشت

 30 5 25 0 0 0 2 0 2 0 0 0 28 5 23 بسرا

 911 240 671 جمعکل
3

9 
154 193 90 31 121 12 12 24 812 436 1249 
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 فه ای استان آذربایجان شرقی اداره کل آموزش فنی وحر 1398سالنامه آماری سال 

 جنسیت تعداد ابالغ های صادر شده در بخش خصوصی به تفکیک  مراکز و 

 جنسیت مرکز 
 تعداد ابالغ  
 صادر شده 

 مرکز شماره بیست اسکو )دومنظوره( 
 55 زن 

 21 مرد

 )دومنظوره( مرکز شماره بیست و چهار خسروشاه 
 3 زن 

 3 مرد

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

 1 مرد

 مرکز شماره بیست و یک آذرشهر )دومنظوره( 
 13 زن 

 10 مرد

 ز شماره پنج مراغه )برادران( مرک 
 21 زن 

 20 مرد

 مرکز شماره چهارده هریس )برادران( 
 3 زن 

 4 مرد

 )برادران( مرکز شماره دوازده بناب 
 39 زن 

 11 مرد

 مرکز شماره ده اهر )برادران( 
 13 زن 

 6 مرد

 مرکز شماره سیزده بستان آباد )برادران( 
 0 زن 

 3 مرد

 یز )دومنظوره،سنجش( مرکز شماره شانزده تبر 
 104 زن 

 154 مرد
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 تعداد ابالغ های صادر شده در بخش خصوصی به تفکیک  مراکز و جنسیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسیت  مرکز 
 تعداد ابالغ 
 صادر شده

 مرکزشمارهششمیانه)برادران(
 42 زن 

 20 مرد

 مرکزشمارهنوزدهملکان)دومنظوره(
 2 زن 

 1 مرد

 مرکزشمارهنهشبستر
 9 زن 

 1 ردم

 مرکزشمارههشتمرند)برادران(
 13 زن 

 8 مرد

 مرکزشمارههفتکلیبر)دومنظوره(
 5 زن 

 6 مرد

 شمارههفدهورزقان)دومنظوره(مرکز
 0 زن 

 0 مرد

 مرکزشمارههیجدهجلفا)دومنظوره(
 5 زن 

 3 مرد

 مرکزشمارهیازدههشترود)دومنظوره(
 3 زن 

 0 مرد

 راب)دومنظوره(مرکزشمارهچهارس
 14 زن 

 5 مرد

  مرکزشمارهسهتبریز)دومنظوره(

 165 زن 

 15  مرد
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 مربیگری  ابالغ صدور آمار جدول                                         

 

 

 

 استان  آزاد آموزشگاه تاسیس پروانه  تمدید رشته و  افزایش  کلی جدول

 

 

 

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

اولین
تمدیدی

جمع

۵۷۳

۲۷۴

۸۴۷

ابالغ مربیگری

ابالغمربیگری

 جمع  تمدیدی  اولین  نوع درخواست 

 847 274 573 ابالغ مربیگری 

 97 افزایش رشته 

 103 تمدید پروانه تاسیس

 83 تغییر مکان 

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

 نام مرکز ردیف 

تعداد آموزشگاههای فعال  

در پورتال  98سالموجود در 

 سازمان

 تعداد  

 بازرسی های انجام شده 

 256 97 تبریز  16مرکز  1

 2 4 کلیبر  2

 35 25 مراغه 3

 8 7 هشترود  4

 10 7 ملکان 5

 15 18 سراب 6

 12 7 شبستر 7

 3 4 هریس 8

 7 7 خسروشاه 9

 15 29 اسکو  10

 15 7 مرند 11

 4 4 شیر عجب 12

 8 7 بستان آباد  13

 5 10 اهر 14

 29 30 میانه  15

 6 4 ورزقان  16

 18 24 آذرشهر 17

 13 17 بناب 18

 8 8 جلفا 19

 260 191 تبریز  3مرکز  20
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 1398   سال  در آزاد های  آموزشگاه عملکرد

 

                                            

 

 

 

  

 شاخص  عنوان فعالیت  ردیف 

 9134669 عملکردنفرساعت 1

 48702 تعدادکارآموزثبتنامشده 2

 8142 تعداددورههایآموزشیتائیدشده 3

 517 تعدادآموزشگاهفعال 4

 1249 تعدادمربیفعال 5

6 
سایرموارد(کهمنجربهبازدید– تمدید–ه)اولینتعدادپروانهصادرشد

 مکانتجهیزاتوپیگیریپروندهازاماکنمیباشد
283 

 847 تعدادابالغهایصادرشدهمربیگریآموزشگاههایآزاد 7

 14تعدادجلساتهیاتنظارتاستان 8

 185تعدادپروندههایمطرحشدهدرهیات 9

 729تیمیانجامشدهتعدادبازرسیهای 10

 73تعدادشکایاترسیدگیشده 11

 23تعدادبرخوردبامراکزغیرمجاز 12
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 سوم   بخش

 معاونت اداری و پشتیبانیحوزه 
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  فصل ششم :

  عملکرد معاونت اداری و پشتیبانی
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کارشناس امور مالی و وصول 

 درآمدها 

 حسابدار

 حسابدار

 کارشناس امور اداری 

 کارپرداز

کارشناس امور بازنشستگی ، 
 رفاه و تعاون

 کارگزین مسئول

رئیس اداره 

 عمومیامور 

 کارشناس امور مالی 

 کارشناس مسئول امور مالی

 حسابدار مسئول امور مراکز

 انباردارفنی

 حسابدار

رئیس اداره 

 امور مالی

 معاونت اداری 

 و پشتیبانی
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  پشتیبانی اهم فعالیت های  معاونت اداری و
بهواحدهایمحترمسازمانهایابالغیازسویرییسمقرراتوآییننامهابالغکلیهمصوبات، -1

ربطوپیگیریونظارتبرحسناجرایآنذی

هاودستورجلساتمرتبطباوظایفمعاونتجهتپیشنهادهاودستورالعملتدوینآییننامه-2

صالحبرایتصویببهمراجعذی

حوزهمعاونتبهدرهایسازمانیهاوپستسمتیپیشنهادافرادواجدشرایطبرایتصد-3

 مدیرکلمحترم

اواحدهایوابستهبهمنظورحصولاطمینانازحسناجرایوظایفآنهنظارتبر-4

  هایربطمطابقبااولویتهاوپیشنهادبودجهسالیانهمعاونتذیریزی،تنظیمفعالیتبرنامه -5

ارهکلاد

 ادارهکلجهتحسناجرایبرنامههایمعاونتآموزشوپژوهشهمکاریبا-6
 

 معاونت اداری و پشتیبانی  وظایف  

،مطابقبامصوبات،ادارهکلادارهونظارتبرحسناجرایکلیهاموراداری،مالیوعمرانی -1

مقرراتوآییننامههایمربوط

اجرایی -2 اهداف به وکلهاداررسیدگی کارها گردش چگونگی بر نظارت و هدایت و

هایمربوطهایکاریموردعملدرواحدهایمختلفبهمنظورایجادهماهنگیبینفعالیتروش

ادارهکلبهواحدهایمختلفدرراستایتحققاهدافاجرایی

هکمیتنظارتبرمصرفاعتبارتخصیصیبهواحدهایمختلفبراساسبودجهتفصیلیمصوب-3

زارشجهتطرحئهگواراادارهکلوسایرقوانینومقرراتمالیموردعملاعتباراتادارهکل

کمیتهاعتباراتادارهکلدر

موجود-4 وضعیت کلتعیین وادراه مشکالت و تنگناها و قوت نقاط شناسایی طریق از

راسهاتهدیدوهافرصت در پیشنهادی راهبردهای تعیین بهوضعیتتایپیشروجهت ارتقا

  مطلوب
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   درخصوصوظایفمربوطهبهواحدهایمدیرکلمحترمهایتوجیهیالزمبهگزارشئهارا-5

 تحتنظر
 

هایگزارشمناسببرچرخهمالیبهمنظورتهیهفرآیندشناساییدرآمدهاوکنترلاستقرار-6

ادراهکل)استفادهازنرمافزارهایمختلفمدیریتیمالیدرجهتایجادانضباطمالیدربخش

جامعمالی(

هاواختیاراتکاروتعیینوظایفوحدودمسئولیتهایمربوطبهتقسیمسازماندهیفعالیت-7

هایالزمدرمواردراهنماییواحدهایتحتسرپرستیونظارتبرحسناجرایکلیهاموروارائه

 ضروری

هاوبرآوردنیرویهایمالیوتقویمفعالیتبودجهوبرنامهنظارتبرانجامبرآوردوتنظیم-8

ارائهگزارش بر نیازونظارت تدارکاتی،انسانیمورد مالی،رفاهی، اداریو امور   هایعملکرد

خدماتی،پرسنلیوغیره

وتدارکاتیوخدماتعمومیوکلیازقبیلخریدتجهیزاتموردنظارتبرامورعمومی-9

تلفنی،پذیراییوخدماتهایها،ارتباطداریساختمانتتاسیساتیوتعمیراتیونگهنیاز،خدما

نظافتی،حملونقلومشابهآن

دستگاه-10 و استان محترم ذیحسابی با الزم هیاتهماهنگی جمله از نظارتی هایهای

  ابرسیدیوانمحاسباتاستانحس
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  هفتم :فصل 

 عملکرد اداره امور مالی 
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پیچ دلیل به فرآیندیدگیامروزه در مؤثر شمار بی متلیرهای وجود محیطی، فزاینده های

پاسختصمیم برای فشار هزینهگیری، کاهش به نیاز عملکرد، وشفافیت وگویی هایجاری

روش از استفاده و حسابداری سیستم تلییر موضوع اثربخشی، نوینفزایش وبهاهای یابی

سازمانآموزشفنیوحرفهاییلدادهاست.درهاراتشکبودجهریزی،کانونتوجهدولت

رسالتکشور سبب به بخشسازمان، مهارتآموزشدر ارتقاءهای برای مالی نیازهای و

،دسترسیبهاطالعاتمالیشفاف،ازاهمیتخاصیبرخورداراست.مهارتآموزیهایشاخص

ازسال  نظامنوینمالیتلییرسیستمحسابداریومالیتحتعنوانبادرکدرستاینمهم،

ادارهکلآموزشفنیوازجملهسازمانآموزشفنیوحرفهایکشوردردستورکار1394

ازپیادهسازیحسابداریمبتنیبرمبنایتعهدیایجادشفافیتلذاهدف.قرارگرفتایحرفه

 گاههایدولتیمیباشد.ومبناییبرایارزیابیعملکرددست
 

 
 لیت های اداره امورمالی اهم فعا    

 

مالی)صورتوضعیتمالی،صورتتلییراتدروضعیتهایصورتدرایمقایسهاقالمارایه ▪

 مالی،صورتمقایسهبودجهوعملکرد،صورتجریانوجوهنقد(

 هایقبلجاریوسالسالدرکارکنانخدمتپایانمزایایذخیرهشناسایی ▪

 ملکردعوبودجهمقایسهصورتکاملارائه ▪

تهیاهوتنظیملیساااتحقوقودساااتمزدکاارکناانرسااامی،پیماانی،قراردادی،حقوق ▪

 سربازمربیان،آزمونگرانبیرونی،ائمهجماعتو...

 ثبتاسنادحسابداریبرمبنایحسابداریتعهدی ▪

 سامانهسناماتهیهوتنظیموارسالصورتحسابماهانهازطریق ▪

 زطریقسامانهسمادتهیهوتنظیموارسالبدهیهاا ▪

 عملکردادارهامورمالی
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 کاروتخصیصشناسهواریزهایدرمزایدهوسپردهحسنانجامداریوثبتسپردهنگه ▪

 تهیهوتنظیمابالغاعتباراتجاریوعمرانیو... ▪

آموز ▪ ازقراردادهای حاصل درآمد : شامل استان درآمدهای ثبت و تنظیم شیتهیه،

،درآمدهایمتفرقه،فروشماشینآالت75بصرهواراضی،تاجارهساختمانها(،17)ماده

 وتجهیزاتوتخصیصشناسهواریزوپیگیریوصولدرآمدها

نگهداریحسابدرآمدهایوصولیبراساسمستنداتارسالیمراکزوجمعبندیوگزارش ▪

 بهموقعآنبهسازمان

 و...(سپردهودرآمدایرتبانکیبرایکلیهحسابها)جاری،عمرانی،تهیهوتنظیمصورتمل ▪

ثبت،طبقهبندیاسنادهزینه،تهیهوتنظیمصورتحسابهایمالیدرپایانهرماهوسال ▪

مالیجهتارائهبهدستگاههاینظارتی،تهیهصورتملایرتبانکیثبتتضمیناتواسترداد

 آن

غیررسمی،رسمیوپیمانی،قراردادی،حقالتدریسمربیانپرداختحقوقومزایایپرسنل ▪

 بازنشستگانوتنظیموپرداختکسوراتصندوقهایبیمهای،بازنشستگیوخدماتدرمانی

 مکانیزهسازیاموالاستان ▪

 ثبتاموالغیرمنقولوقبوضحاملهایانرژیدرسامانهسادا ▪
 

 واحد اموال اهم فعالیت های    
 

 

 98گذاریکلیهاموالخریداریشدهدرسالبرچسب ▪
 نظیملیستاموالاسقاطمراکزوانجاممکاتباتالزمباسازمانوداراییجهتفروشتهیهوت ▪
 انبارگردانیاتاقها،کارگاههاومراکزتابعه ▪
 برگزاریمراحلاخذتائیدیه،مناقصهوفوشضایعاتمراکزوادارهکل ▪
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 دولتی امکانات بخش 

 

 نام مرکز  ردیف 
 مساحت)به متر مربع ( 

 اعیان  عرصه 

 17207 76556 تبریز  1مرکزشماره  1

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

 7600 3623 تبریز  3مرکزشماره  3

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

 13281 4851 سنجش تبریز  16مرکزشماره  5

 2912 6561 مرکز شماره چهار سراب 6

 4161 25495 مراغه )برادران(  مرکز شماره پنج 7

 1143 1039 مرکز بیست و سه مراغه)خواهران(  8

 4665 20470 مرکز شماره شش میانه  9

 1650 3454 مرکز شماره هفت کلیبر 10

 2928 34273 مرکز شماره هشت مرند 11

 3109 9866 شبستر مرکز شماره نه  12

 3330 14883 مرکز شماره ده اهر 13

 2285 10272 یازده هشترود مرکز شماره 14

 3130 76862 مرکزشماره دوازده بناب 15

 933 1884 مرکز شماره سیزده بستان آباد 16

 1035 1700 مرکز شماره چهارده هریس 17

 2415 8763 مرکزشماره هفده ورزقان  18

 2640 4626 جلفامرکز شماره هجده  19

 2297 31609 مرکزشماره نوزده ملکان  20

 1982 602 شماره بیست اسکو مرکز 21
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 امکانات بخش دولتی 

  

 نام مرکز  ردیف 
 مساحت)به متر مربع ( 

 اعیان  عرصه 

 939 1927 مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 22

 622 2269 مرکزشماره بیست و چهار خسروشاه 23

 525 2387 مرکز خوداشتغالی صومعه علیا 24

 247 774 مرکز خوداشتغالی سعید آباد  25

 653 2221 مرکز خوداشتغالی گوگان  26

 ، 1253 مرکز شهرک صنعتی مرند 27

 320 2743 مرکز آموزش و اشتغال بسطاملو  28

 663 1083 مرکز آموزش هتلداری کلیبر  29

 312 1588 ذوالبین مرکز آموزش و اشتغال  30

 507 2103 مرکز خوداشتغالی هشترود  31

 247 798 مرکز خوداشتغالی هوراند  32

 249 794 مرکز خوداشتغالی تیمورلو  33

 322 1779 مرکز خوداشتغالی یکان کهریز  34

 250 2122 مرکز خوداشتغالی خاروانا  35

 250 1600 مرکز خوداشتغالی آروق  36

 552 2511 خوداشتغالی تیکمه داش مرکز  37

 1121 2998 مرکز خوداشتغالی میانه 38

 544 2297 مرکز خوداشتغالی شبستر  39

 428 1004 مرکز خوداشتغالی سراب  40

 539 1687 مرکز خوداشتغالی اهر  41

 238 803 مرکز خوداشتغالی اردها  42

 252 1199 مرکز خوداشتغالی ورجوی  43

 250 797 اشتغال سیه رود مرکز آموزش و  44

 ، 2612 مرکز شهید سلیمی 45
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  فصل هشتم :

 اداره امور عمومی و پشتیبانی  
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 ره امور عمومی و پشتیبانیواحدها ی زیر  مجموعه  ادا

اموراداریوکارگزینی-2استخداموآموزش-1

دبیرخانهواسناد-4رفاهوبازنشستگی-3

تدارکات-6جذبسربازمربی-5

تاسیسات-8خدمات-7


 هااهم وظایف  و  فعالیت 

 بررسینیازهایپرسنلواحدهایآموزشی،اداری،خدماتی -1

مطالع -2 و رفعبررسی الزمجهت پیشنهادهای تهیه و استان تشکیالت در مستمر مداوم ه

 نارساییهایاحتمالی

مربوطبهصدوراحکام،ماموریتهاومرخصیواحکامکارگزینیکارکنانطبقانجامامور -3

 هایصادرهازسویستادمرکزیضوابطومقرراتجاریودستورالعمل

وغ -4 بهحضور امورمربوط بر غیابنظارت و وبررسیگزارشحضور استان یابکارکنان

 پرسنلمراکز

 درجهتایجادامنیتشللیکارکنانانجاماموررفاهی،تعاونیوبازنشستگان -5

 انجامامورکارپردازیونظارتبرنحوهخریدکاالهاوخدماتمربوطبهاستان -6

 اموربایگانیانجامامورمربوطبهنگهداریوضبطپروندههایپرسنلیوسایر -7

 انجامامورمربوطبهخدماتونقلیهادارهکل -8

نظارتبرامورامورتلفنخانه،باغبانیوتاسیسات،نظارتبرکارکارکنانواحدهایخدماتی، -9

ازجمله:حضوروغیاب،مرخصی،ساعاتکار، پرسنلیدرحسناجرایعملیاتپرسنلی
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 کارکنان آموزش فنی وحرفه ای استان به تفکیک مدرک تحصیلی آمار 

 

زیر نام اداره / مرکزردیف 

دیپلم

فوق دیپلم

دیپلم

فوق لیسانس

لیسانس

جمع دکتری 

کل 

 19 1 5 8 0 4 1 حوزه مدیریت 1

 9 0 3 3 3 0 0 اداره سنجش 2

 13 0 9 3 1 0 0 اداره آموزش 3

 12 0 4 7 0 1 0 اداره موسسات4

 10 0 4 5 1 0 0 اداره امور مالی5

 18 0 2 4 3 3 6 اداره امور عمومی6

 59 0 9 27 7 9 7 مرکز یک تبریز7

 32 0 6 16 7 2 1 مرکز دو تبریز 8

 30 0 9 13 4 1 3 مرکز سه تبریز9

 21 0 1 12 3 4 1 مرکز پانزده تبریز 10

 18 0 1 9 2 5 1 مرکز سراب 11

 21 0 1 11 1 5 3 مراغه 5مرکز12

 9 0 3 2 1 1 2 مراغه  23مرکز 13

 28 0 3 21 3 1 0 میانهمرکز 14

 11 0 2 7 1 1 0 مرکز کلیبر 15

 20 0 3 14 2 0 1 مرکز مرند16

 17 0 4 9 3 0 1 مرکز شبستر 17

 18 0 4 8 3 2 1 مرکز اهر18

 14 0 1 7 3 3 0 مرکز هشترود19

 17 0 5 9 0 3 0 مرکز بناب20

 13 0 0 6 2 3 2 مرکز بستان آباد21

 14 0 1 8 2 1 2 مرکز هریس 22

 8 0 3 3 1 1 0 مرکز ورزقان 23

 7 0 3 2 0 1 1 جلفامرکز 24

 10 0 3 4 0 2 1 مرکز ملکان 25

 14 0 2 6 3 1 2 مرکز اسکو 26

 14 0 6 4 0 2 2 مرکز آذرشهر27

 7 0 1 5 0 0 1 ر مرکز عجب شی28

 7 1 1 3 1 0 1 مرکز خسروشاه29

 490 2 99 236 57 56 40جمع
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

 حق التدریس  کارگری  قراردادی  پیمانی رسمی واحد سازمانی ردیف 

82720حوزهمدیریت1

41400ادارهسنجش2

92200شادارهآموز3

60600ادارهموسسات4

60400ادارهامورمالی5

51660ادارهامورعمومی6

19121981مرکزیمتبریز7

1210424مرکزدوتبریز8

79833مرکزسهتبریز9

75411مرکزسراب10

114231مراغه5مرکز11

146215مرکزمیانه12

36110مرکزکلیبر13

96311مرکزمرند14

55214مرکزشبستر15

87120مرکزاهر16

48110مرکزهشترود17

95210مرکزبناب18

26410مرکزبستانآباد19

17411مرکزهریس20

76512مرکزپانزدهتبریز21

16010مرکزورزقان22

23200مرکزجلفا23

34201مرکزملکان24

24611مرکزاسکو25

35501مرکزآذرشهر26

23200مرکزعجبشیر27

15210مراغه23مرکز28

13201مرکزخسروشاه29

 3939 141112 171 جمع

 آمارکارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به تفکیک نوع استخدام 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 

 تفکیک نوع استخدام و جنسیت ن به تعداد کل کارکنان آموزش فنی وحرفه ای استا

ردیف 
نام اداره / 

مرکز

پیمانیرسمی 

قرارداد  

مشخص /  

معین

قرارداد  

کارگری 

حق 

التدریس 
جمع

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

 60 21 0 0 8 0 18 12 3 3 31 6 اداره کل1

 53 6 1 0 8 0 14 5 11 1 19 0 تبریز   1مرکز 2

 28 4 2 2 2 0 4 1 8 1 12 0 بریز ت  2مرکز 3

 14 16 1 2 3 0 3 5 6 3 1 6 تبریز  3مرکز 4

 11 10 0 2 1 0 3 2 1 5 6 1 تبریز 15مرکز 5

 18 0 1 0 1 0 4 0 5 0 7 0 مرکز سراب6

 20 1 0 1 3 0 2 0 4 0 11 0 مراغه 5مرکز7

 7 2 0 0 1 0 2 0 3 2 1 0 مراغه 23مرکز 8

 19 9 1 4 1 0 2 0 4 2 11 3 مرکز میانه 9

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

 17 3 0 1 1 0 3 0 5 1 8 1 مرکز مرند 11

 11 6 1 3 1 0 1 1 3 2 5 0 مرکز شبستر 12

 14 3 0 0 2 0 1 0 4 3 7 0 مرکز اهر 13

 13 1 0 0 1 0 1 0 7 1 4 0 مرکز هشترود 14

 16 1 0 0 1 0 2 0 5 0 8 1 مرکز بناب 15

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

 9 5 0 1 1 0 3 1 4 3 1 0 مرکز هریس 17

 7 1 0 0 1 0 0 0 5 1 1 0 مرکز ورزقان18

 7 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 جلفامرکز 19

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

 10 5 0 1 1 0 4 2 3 2 2 0 مرکز اسکو 21

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

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

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

 390 100 9 18 39 0 85 29 105 36 151 18مجموع
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 آمار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به تفکیک  مربیان و کارکنان 

کارکنان  واحد سازمانی ردیف 

 رسمی/پیمانی

مربیان 

 رسمی/پیمانی

کارکنان 

 قراردادی 

 مربیان 

 حق التدریس 

 0 9 0 10 حوزه مدیریت  1

 0 4 0 5 اداره سنجش  2

 0 2 0 11 اداره آموزش  3

 0 6 0 6 اداره موسسات 4

 0 4 0 6 اداره امور مالی 5

 0 12 0 6 اداره امور عمومی 6

 1 27 22 9 مرکز یک تبریز 7

 4 6 17 5 مرکز دو تبریز  8

 3 11 11 5 مرکز سه تبریز 9

 1 5 6 6 مرکز سراب  10

 1 5 9 6 مراغه 5مرکز 11

 5 3 15 5 مرکز میانه 12

 0 2 6 3 مرکز کلیبر  13

 1 4 10 5 مرکز مرند 14

 4 3 7 3 مرکز شبستر  15

 0 3 11 4 مرکز اهر 16

 0 2 7 5 مرکز هشترود 17

 0 3 9 5 مرکز بناب 18

 0 5 5 3 مرکز بستان آباد 19

 1 5 4 4 مرکز هریس  20

 2 6 6 7 مرکز پانزده تبریز  21

 0 1 5 2 مرکز ورزقان  22

 0 2 2 3 جلفامرکز  23

 1 2 3 4 مرکز ملکان  24

 1 7 3 3 مرکز اسکو  25

 1 5 6 2 مرکز آذرشهر 26

 0 2 3 2 شیر  مرکز عجب 27

 0 3 4 2 مراغه  23مرکز  28

 1 2 3 1 مرکز خسروشاه 29

 27 151 174 138 عمجمو
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 
  

   پیوست
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398ماری سال سالنامه آ 




باتوجهبهاهمیتآموزشهایفنیوحرفهایدراشتلالزاییساکنینسکونتگاههایغیررسمی

یواجتماعیدروضعیتمطلوبیبهسریشتوافرادحوزهآسیبهایاجتماعیکهعمدتاًازنظرمع

ینافراددرآموزشگاههایفنیوحرفهانمیبرندونیزبهدلیلاینکهبیشترحرفههایموردنیاز

ایآزادارائهمیشوند،برخیآموزشگاههایآزادبهصورتخداپسندانهنسبتبهارائهآموزشهای

فنیوحرفهایبرایافراداینحوزهبدونپرداختشهریهویاپرداختقسمتیازشهریهوازطریق

معرفیدستگاههایذیربط،همکاریمیکنند.

 

کلیک نورز طالئیساآر

 گوهران دانش  سپیدار آکادمی ماساژ

 مجتمع فنی تبریز  شینا آذر وقار 

 ناز شقایق  شهرآرا ارشیا 

 نیکا صمیم اسبقی 

 نیک رویان  عروسانپارسا

پالیز 

 ونک عسل پریدخت 

 هستی  عقیقتاج خورشید 

 هنرآرا  علم و دانش تبریز تالش

 هنر مو  فرهنگ دوراندیشان 

 یدک فنی کاربردی تبریز ی مد دنیا

 یگانه  کانونرادین 

 در حوزه آسیب های اجتماعی خیّر آزاد عملکرد آموزشگاه های فنی و حرفه ای
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 



ی دریافت آدرس و مشخصات آموزشگاه ها راهنمای 

 آزاد استان از طریق پورتال جامع 

)پورتالجامع(مراجعهنمائید.www.portaltvto.com  بهآدرس-1

راانتخابفرمائید."شهجستجوروینق"عبارت–2

رویمنطقهجلرافیاییموردنظردرنقشهکلیمکنید.-3

راانتخابکنید."فهرستسوابقدورههایآموزشیآموزشگاهآزاد"گزینه-4

نامرشته"گروههایآموزشی"نامشهرموردنظرودرفیلد"شهرستان"درفیلد–5

رابزنید."جستجو"انتخابنمودهدگمهدرخواستیمدنظرتانرا

میتوانیدآدرسومشخصاتوهمچنیننامحرفه"جزئیات"بازدندگمهمربوطبه–6

هایآزادفنیوحرفهایرامشاهدهنمائید.هایتمتمآموزشگاه















http://www.portaltvto.com/
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398ماری سال سالنامه آ 




تبریز

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

 36676591 خدماتتلذیهای دارچین 35557645 مراقبتزیبایی آروین

 33362367 مراقبتزیبایی دریا 35253910 مراقبتزیبایی نروااب

 دنیایمد34475766 صنایعپوشاک آدلی
صنایعدستی)دوختهایسنتی(،صنایع

 پوشاک
33285631 

 32306382 مراقبتزیبایی دی 34761393 صنایعپوشاک آذرآرشین

 راسن
بهداشتوایمنی،خدماتآموزشی،صنایع

 وشاک،هنرهایتجسمیپ
 دیبازر35544511

صنایعچرم،پوست،خز،صنایعدستی

)چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،

 هنرهایتجسمی

33205139 

 33294317 مراقبتزیبایی رخآرا32809874 مراقبتزیبایی آرند

 91473732910 مراقبتزیبایی نمارخ91461360740 مراقبتزیبایی اسبقی

 34436835 مراقبتزیبایی رخساره 93554398790 صنایعپوشاک استیال

 34756180 مراقبتزیبایی رزا 32356189 مراقبتزیبایی اسماء

 35420878 مراقبتزیبایی رزطالیی 32884071 مراقبتزیبایی اسماعیلی

 36662531 خدماتتلذیهای،صنایعغذایی نارع 32901753 مراقبتزیباییالههزیبایی

 33846753 خدماتتلذیهای،صنایعغذایی ریحان33864818 مراقبتزیبایی،هنرهایتجسمی آماج

32370920 مراقبتزیبایی زیبارویان 32822792 مراقبتزیبایی آذروقار

 34391693 اییمراقبتزیب زیباییخاص 32840182 صنایعدستی،صنایعپوشاک،فرش آذرمد

 آذرهنر
صنایعدستی)دوختهایسنتی(،صنایع

 پوشاک
 سارا47992893

خدماتآموزشی،صنایعدستی

 )دوختهایسنتی(،صنایعپوشاک
35254611 

 33370690 صنایعپوشاک ساینا 33361006 صنایعپوشاک آراسته

 32803340 زیباییمراقبت سپیدان 36375682 مراقبتزیبایی آرسا

 33858289 خدماتتلذیهای سالمتنگر 32368231 صنایعپوشاک ستنآری

 32313436 مراقبتزیبایی سلوا 32861342 مراقبتزیبایی اطهر

 الهام
صنایعدستی)دوختهایسنتی(،صنایع

 پوشاک
91440411320 صنایعپوشاک سنجاقم 34433364

 شایلین 32885235 مراقبتزیبایی بهاران
ایعغذایی،خدماتتلذیهای،صن

 صنایعپوشاک
33343144 

 35546268 مراقبتزیبایی شمیم33365839 صنایعپوشاک پرستو

 35233308 خدماتتلذیهای،صنایعپوشاک شهرآرا 36584031 مراقبتزیبایی پریسیما

 شهیر
خدماتتلذیهای،صنایعغذایی،هنرهای

 تجسمی،هنرهاینمایشی
 شیمپوشان 35258328

صنایعپوشاکصنایعدستی

 )‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شیشه‘چرم()چو
34768792 

 38071313 خدماتتلذیهای شیالن 36574944 مراقبتزیبایی ثمین

 34447160 مراقبتزیبایی شینا35543824 صنایعپوشاک جشنواره

 32367795 مراقبتزیبایی صدرا 32841204 مراقبتزیبایی پردازچهره

 33356549 صنایعپوشاک طرالن 34422121 مراقبتزیبایی چهلگیس

09141062504 خدماتتلذیهای طعمبرتر 35425989 مراقبتزیبایی دنا

 35456333 مراقبتزیبایی طال 36569205 صنایعپوشاک دیباسرا

 32842705 صنایعپوشاک طالدوز 32348108 مراقبتزیبایی آذینرخ

 32366649 مراقبتزیبایی طناز 35401052 وشاکصنایعپ رساء

 09144084560 صنایعپوشاک،مراقبتزیبایی طوبی 34779820 مراقبتزیبایی رویا

 34428397 صنایعپوشاک عبادی33852183 مراقبتزیبایی ریما

 
 

 

 
  آزاد فعال در استان  آموزشگاه های فنی و حرفه ای فهرست
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته آموزشگاه نام 

 35430001 مراقبتزیبایی عروسان 33274792 یمراقبتزیبای سایهروشن

 33365544 خدماتتلذیهای عجمی 35282540 مراقبتزیبایی ژاله

 33869283 مراقبتزیبایی هیوا 32841204 مراقبتزیبایی سادنا

 34460964 مراقبتزیبایی عسل 36664283 تلذیهایخدمات تداعی

 32826106 زیباییمراقبت عالئی 35562499 مراقبتزیبایی صدف

 34478894 مراقبتزیبایی فام 34433173 صنایعپوشاک طرحنو

 32671147 مراقبتزیبایی فرشته 09144113502 خدماتتلذیهای،صنایعغذایی طالئیه

 عقیق

ای،صنایعچرم،پوست،خدماتتلذیه

خز،صنایعدستی)بافت(،صنایعدستی

،)دوختهایسنتی(،صنایع)چوب،فلز،سفال

چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،صنایعپوشاک،

 فرش،هنرهایتجسمی،هنرهایتزئینی

 3847843 صنایعپوشاک فریور 33341591

 32665865 مراقبتزیبایی کتیرا 09359850915 مراقبتزیبایی قصرملکه

 قیچیطالئی
صنایعدستی)دوختهایسنتی(،صنایع

 پوشاک
 34405868 مراقبتزیبایی آفرینیگانه 34476119

 34410840 مراقبتزیبایی کالسیم 33819748 صنایعپوشاک کلیدهنر

 34441166 مراقبتزیبایی کالنتری34416608 مراقبتزیبایی گلچهره

 32609773 مراقبتزیبایی نازکلبه 35531185 )دوختهایسنتی(صنایعدستی گلمریم

 گلباف
صنایعدستی)بافت(،صنایعنساجی،

 صنایعپوشاک
 33365303 خدماتتلذیهای،صنایعغذایی کیمشکالتی 35259686

 32883953 مراقبتزیبایی گریمور 32331754 مراقبتزیبایی گلدیس

 36668615 مراقبتزیبایی گلپری 36584199 صنایعپوشاک گلسا

 35426066 مراقبتزیبایی گلنسا09142207361 خدماتتلذیهای،صنایعغذایی گلها

 32882965 مراقبتزیبایی گلیخ 32666700 بتزیباییمراق گیس

 33368561 صنایعدستی)دوختهایسنتی( گلچین32841496 صنایعپوشاک،مراقبتزیبایی ماندگار

 33813276 صنایعپوشاک گلسرخ 33306022 مراقبتزیبایی ماهم

 36686627 مراقبتزیبایی ماهبانو33803430 صنایعپوشاک مروارید

 32353961 مراقبتزیبایی ماهچهره 09148890387 مراقبتزیبایی سمهدی

 32338719 مراقبتزیبایی ماهوش 33345487 مراقبتزیبایی میالنی

 34768048 صنایعچرم،پوست،خز،صنایعپوشاک ماهوت35252792 صنایعپوشاک ناهید

 35235421 مراقبتزیبایی متین 32341138 صنایعپوشاک نوید

 34411785 صنایعپوشاک محمدیان32358674 مراقبتزیبایی یشنیا

 34315360 زیباییمراقبت معروفیگانه 35239074 مراقبتزیبایی نیلوفران

 32363448 مراقبتزیبایی مهبانو36575716 مراقبتزیبایی هستی

 32663083 صنایعپوشاک،مراقبتزیبایی مهسماء35406913 صنایعپوشاک یاسمن

 32611861 مراقبتزیبایی مهریلدا 3341524 مراقبتزیبایی انیس

 33556828 صنایعپوشاک مهرانه09143093909 صنایعدستی)بافت( آویسا

 راهدانش
امورمالیوبازرگانی،خدمات

 آموزشی،فناوریاطالعات
 32883293 مراقبتزیبایی مهوش35562994

 یخمم 32901337 مراقبتزیبایی ایرانسیما
صنایعدستی)دوختهایسنتی(،

 صنایعپوشاک
32814276 

 36657739 خدماتتلذیهای،صنایعغذایی نارنجستان 34787248 مراقبتزیبایی ایلقار

 09143182702 مراقبتزیبایی نازشقایق 91411461030 مراقبتزیبایی بانوانپویا

 36558934 باییمراقبتزی نازآفرین 34215393 مراقبتزیبایی بانویشرق

 32604261 صنایعپوشاک نامور 33360312 خدماتتلذیه،صنایعتلذیهای،صنایعپوشاک بیبیناز

 35563388فناوریاطالعاترایانمهر 32673109برقحرفهسازان

رادین 35550703بهداشتوایمنیدرمانگر
خدماتآموزشی،فناوری

اطالعات،هنرهایتجسمی
32829834 

33356712بازرگانی،فناوریاطالعاتامورمالیوزردآلو 35570097برق،خدماتآموزشییشاندوراند
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398ماری سال سالنامه آ 

 

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

35537251صنایعپوشاکهنرناب33323502مراقبتزیبایی تکسین 

 34445756 یعغذاییخدماتتلذیهای،صنا نخل32370023 مراقبتزیبایی پارمیسا

 33307198 مراقبتزیبایی نگارآرا 35562453 خدماتتلذیهای پالیز

 33827378 مراقبتزیبایی نگاراننو 33361967 مراقبتزیبایی پایون

 34469888 صنایعپوشاک نگین 34409343 مراقبتزیبایی پدیدهنو

 32669141 مراقبتزیبایی پرگیسان
نمونهتبریز

 پگاه
 35574070 تتلذیهایخدما

آتیه

بازرگانی،برقساختمانامورمالیو

،معماری،بهداشتوایمنی،خدمات

 آموزشی،هنرهایتجسمی
 کانون 33334346

امورمالیوبازرگانی،بهداشتو

ایمنی،خدماتآموزشی،ساختمان،

 فناوریاطالعات
35543225 

 32811853 ،هنرهایتجسمیصنایعپوشاک نودوخت 35552523 مراقبتزیبایی پرمون

35516971 مراقبتزیبایی نیمرویان 33376107 مراقبتزیبایی پرمیس

 34497539 مراقبتزیبایی نیکتا 93557530160 مراقبتزیبایی پروا

91430781830 مراقبتزیبایی نیمرخ34421470 مراقبتزیبایی پریامهر

 34411589 زیباییمراقبت وارثی 33251923 مراقبتزیبایی پریچهر

 35578144 خدماتتلذیهای،صنایعغذایی وانیل 35456275 مراقبتزیبایی پریدختر

 32602905 مراقبتزیبایی وفا 34410164 صنایعپوشاک پژوهش

 35431307 مراقبتزیبایی وال34276941 مراقبتزیبایی پوپم

 33814928 مراقبتزیبایی ویدارز 35241358 صنایعپوشاک پویامهر

 36342743 مراقبتزیبایی هاشور 32810233 زیباییمراقبت کرشمه

 34768542 صنایعپوشاک هنرآرا 34762789 مراقبتزیبایی تحسین

 33329345 صنایعپوشاک هنرروز 34772656 مراقبتزیبایی تمستاره

 هنرهایزیبا

خدماتآموزشی،صنایعدستی)بافت(،

صنایعصنایعدستی)دوختهایسنتی(،

 پوشاک

 هنرآموزان 35543634
صنایعدستی)دوختهایسنتی(،صنایع

 پوشاک
33374492 

 33867302 صنایعپوشاک هنردوخت 35563070 خدماتتلذیهای،صنایعغذایی چینته

 35567287 صنایعپوشاک هنرسرا 34447204 مراقبتزیبایی جواهر

 33361006 عپوشاکصنای هنرکده36667517 مراقبتزیبایی چشمانداز

35415135 مراقبتزیبایی چهرهآفرین
هنرگستر

 تبریز
 33859574 صنایعپوشاک

 35571252 مراقبتزیبایی تاجخورشید 36556111 مراقبتزیبایی چهرهنگاران

 32884263 تصنایعپوشاک،فناوریاطالعارکدهمهرهن 32871758 مراقبتزیبایی خانهریبایی

 35276186 مراقبتزیبایی تلناز 34433018 ای،صنایعغذاییذیهخدماتتل دادلی

 35545776خدماتآموزشی،مراقبتزیباییصمیم 33369052الکترونیمآپادانا

احیاگران

بوعلی
 35537732امورمالیوبازرگانیشکوری 34794441گیاهانداروییوداروهایگیاهی

33251003برقکارآفن 35533533برقافق

 35242040تاسیساتکارجویاننوین 33370202بهداشتوایمنیآکادمیماساژ

 اعتماد
اموراداری،برق،خدماتآموزشی،فناوری

 اطالعات،گردشگری
33378246 

کاربردی-فنی
 تبریز

امورمالیوبازرگانی،برق،خدماتآموزشی،
 فناوریاطالعات،گردشگری،مماری

33353386

لیعا 34391060برقآذران
الکترونیم،صنایعپوشاک،فناوریو

اطالعات،مراقبتزیبایی
33348697 

اساتیدالیق

فناوری)الف(

خدماتآموزشی،صنایعپوشاک،فناوری

اطالعات،معماری
صنعتگران 33312029

برق،فناوریاطالعهات،کنترلوابزار

دقیق،گردشگری

 

35574917

 

بهداشتوایمنیشبدا 33369099ریاطالعاتبازرگانی،فناوامورمالیودکترهدایتی
38291293 
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

 آبی

امورمالیوبازرگانی،اموراداری،بهداشتو

ایمنی،خدماتآموزشی،ساختمان،فناوری

اطالعات،گردشگری،معماری،هنرهای

تجسمی،

35403909 
علمودانش

 تبریز

رونیم،امورمالیوبازرگانی،فناوریالکت

اطالعات،برق،خدمات

آموزشی،ساختمان،گردشگری،معماری،

 مکانیم

33378030 

 فارابی 35555023مراقبتزیبایی-بهداشتوایمنیارشیا

بازرگانی،برق،خدماتامورمالیو

آموزشی،

 فناوریاطالعات

33368639 

 34445015مراقبتزیبایییفریدون 33347786خدماتآموزشیفردیسدانش

کلیمنو

امورمالیوبازرگانی،تاسیسات،خدمات

آموزشی،ساختمانصنایعشیمیایی،

 فناوریاطالعات،معماری،مکانیم
33377363 

ماشین

 افزارتبریز

برق،جوشکاریوبازرسی

جوش،ساختمان،فناوری

 اطالعات،گردشگری،معماری،مکانیم
35257436 

مجتمعفنی

بریزت

الکترونیم،امورمالیوبازرگانی،تاسیسات،

خدماتآموزشی،ساختمان،فناوری

 اطالعات،مدیریتصنایع،معماری،مکانیم
 حافظ 33350269

بازرگانی،اموراداری،بهداشتامورمالیو

وایمنی،خدماتآموزشی،فناوری

 اطالعات،گردشگری،هنرهایتجسمی
35237211 

مجتمعفنی

(1تبریز)شعبه

مالیوبازرگانی،خدماتامور

آموزشی،فناوریاطالعات،کنترلوابزار

 دقیق
 دانشکانون 34766100

امورمالیوبازرگانی،خدماتآموزشی،

 فناوریاطالعات
34770751 

 آفاق 35538488 ساختمان،گردشگری،معماریفرهنگ
بهداشتوایمنی،خدمات

 آموزشی،هنرهایتجسمی
32828662 

 35572307الکترونیمتکنیمگستر 34791119برقدانشارک

 33252000برق،ساختمان،فناوریاطالعات،معماریگزینهاول 34441168فناوریاطالعاتبیتا

 33379533الکترونیم،فناوریاطالعاتبامداد 32661093فناوریاطالعاتطلوعدانش

مجتمعفنی

(2تبریز)شعبه
 33290544فناوریاطالعات

برنامهریزان

صنایعتبریز
 35569626مدیریتصنایع

 33318648برق،کنترلوابزاردقیقگامنوین
برگزیدگان

تبریز
 35550075بازرگانی،فناوریاطالعاتامورمالیو

گوهراندانش
امورمالیوبازرگانی،خدمات

آموزشی،گردشگری
33375521 

ایمنسازه

تبریز
 34770684بهداشتوایمنی

علوموفنون

ندسیمه

پزشکیایران

 35536053الکترونیم

مجتمعفنیو

مهندسی

نوآورانالبرز

رایانه

 35555233فناوریاطالعات

منتخبان
امورمالیوبازرگانی،خدمات

آموزشی،فناوریاطالعات،گردشگری
34404955 

مدیریت

صنعتی
 33308155خدماتآموزشی،فناوریاطالعات

 32841318برقمکتب 34766779،مکانیمفناوریاطالعات،معماریامیرکبیر

 09147379295 مراقبتزیبایی منافی 35259535 تاسیساتایدهگستر

 35245159 مراقبتزیبایی ونم 33378246 برق،منترلوابزاردقیقپالس

 36576675مراقبتزیباییهنرمو36572172برق،فناوریاطالعاتپورارشد

فردانسل
ی،بهداشتوامورمالیوبازرگان

ایمنی،فناوریاطالعات،هنرهایتجسمی
پارسا 34421910

بازرگانی،خدماتامورمالیو

آموزشی،فناوریاطالعات،معماری
35530076 

همت
بهداشتوایمنی،خدماتآموزشی،فناوری

اطالعات،هنرهایتجسمی
سرآمد 32842666

اموراداری،تاسیسات،خدمات

آموزشی،صنایعخودرو،فناوری

ات،گردشگریاطالع

35552131 

 32339245پوشاکصنایعنرجس 34788586فناوریاطالعاتبزرگمهر

 35547070فناوریاطالعاترایانمهرنوین 33363910فناوریاطالعاتدانشوفن
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398ماری سال سالنامه آ 

 

 مراغه

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشتهآموزشگاهنام

37255767 خدماتآموزشی،خدماتتلذیهای تمبانو 37229820 مراقبتزیباییآتوسا

37230601 فناوریاطالعاتساختمان، رایانسروش 37236123 فناوریاطالعاتآزاددانشپرور

 37239239مراقبتزیباییروشنا 37244330هنرهایتجسمیخوارزمینو

 91432078540گیاهانداروییشفاطبحیان 37240091مراقبتزیباییشبنم

37222444مراقبتزیباییکادوس 37225752صنایعپوشاکانوری

37402104صنایعپوشاکمهدهنر 37248200مراقبتزیباییپادینا

37235164مراقبتزیبایینورامهر 37249496بهداشتوایمنیپیمشفا

کهربا 37224156وشاکصنایعپبوردا
صنایعدستی

)چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(
37230944

37219338مراقبتزیباییهوروماه 37235986خدماتتلذیهایترشوشیرین

عالمه

امورمالیوبازرگانی،بهداشتو

آموزشی،فناوریایمنی،خدمات

اطالعات،گردشگری،معماری

37228240صنایعپوشاکفرهودی 37226679

 

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه 

سپیدار

الکترونیم،امورزراعی،امورمالیو

گانی،بهداشتوایمنی،خدماتبازر

آموزشی،فناوریاطالعات،

تجسمیهنرهای

دانشیار 33356390
امورمالیوبازرگانی،خدماتآموزشی،

ساختمان،فناوریاطالعات،معماری
35556792 

نصیرآذر 35515590مکانیممکانیمبهامین
امورباغی،امورداوماکیان،امور

زراعی،صنایعخودرو
34444361 

 34403100فرشدوستنظامی 35550708امورمالیوبازرگانیویاتدبیرتبریزپ

 33348416مراقبتزیبایی(1ونم)شعبه 35405276خدماتآموزشیزرعی

پدیدهگوهر

آذربایجان
 34751944طالوجواهرسازی

پویندگان

صنعتودانش
 32671226برق،صنایعخودرو،فناوریاطالعات

 33348416مراقبتزیباییشیدا35258744تتاسیساپکیجکارجو

 34254660خدماتآموزشی،فناوریاطالعاتهمیار 33853670فناوریاطالعاتپگاهنو

پیشتازان 33358139برقتکنیمبرق
امورمالیوبازرگانی،خدمات

آموزشی،فناوریاطالعات
34766040 

تالش

بهداشتوایمنی،خدمات

نرهایآموزشی،فناوریاطالعات،ه

تجسمی

34771549اطالعاتفناوریراهنو 35246658

 سراب

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  تهرشنامآموزشگاه

 43233361مراقبتزیباییترگل 43238683مراقبتزیباییآغگول

 43233595هنرهایتجسمینیمرخ 43227517مراقبتزیباییحنا

 43238895مراقبتزیباییدخترطال 43237718باییمراقبتزیآزادآیپارا

 43235532فناوریاطالعاتدنیایبرتر 43223652مراقبتزیباییآفرینا

 43235473صنایعپوشاکسالله32278694مراقبتزیباییبانویایرانی

 43236461مراقبتزیباییملکهناز43231044فناوریاطالعاترایانگستر

 43233891صنایعپوشاکمهدوی 09148887858زیباییمراقبتآیما

ایرانسیستم

مالیوبازرگانی،بهداشتوامور

ایمنی،خدماتآموزشی،فناوری

اطالعات،گردشگری،هنرهایتجسمی

 43230577هنرهایتجسمینیلرنگ43229252

  43223086مراقبتزیباییبهترین
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 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی  1398سالنامه آماری سال 

 شمارهتلفن رشته نامآموزشگاه شمارهتلفن رشتهنامآموزشگاه

اوحدی

امورمالیوبازرگانی،خدماتآموزشی

،ساختمان،،فرش،فناوریاطالعات،

معماری،هنرهایتجسمی

منظومههنر 37250622

دستی)بافت(،صنایعپوشاک،صنایع

صنایعدستی)چوب،فلز،سفال،

چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،فرش

37221620 

 میانه

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشتهنامآموزشگاه

 52231298معماریسکنا 52237364صنایعپوشاکماهتاب

صیامی 52236952مراقبتزیباییخدماتتلذیهای،آرزو
صنایعدستی)دوختهایسنتی(،صنایع

پوشاک
52233767 

نواندیشان

جوان

انی،خدماتامورمالیوبازرگ

آموزشی،ساختمان،فناوری

اطالعات،معماری

عصردانش 52221809

امورمالیوبازرگانی،خدمات

آموزشی،ساختمان،فناوری

اطالعات،معماری

52240940 

تندیس
امورمالیو

بازرگانی،برق،ساختمان،فناوریاطالعات
کنکاشمیانه 52245361

امورمالیوبازرگانی،خدماتآموزشی،

یاطالعاتفناور
52220188 

 09148292535مراقبتزیباییسیگل 52245361مراقبتزیبایینوابتکار

دورسان

صنایعدستی)بافت(،صنایعدستی

سنتی(،صنایع)چوب،فلز،سفال)دوختهای

،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،طالوجواهر

سازی،فرش

گلنرگس 52239199

صنایعچرم،پوست،خز،صنایعدستی

سنتی(،صنایعپوشاک،صنایع)دوختهای

)چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،

52222801 

محمدی 52233588هنرهایتجسمی،هنرهاینمایشیخطوخاک

دستی)بافت(،صنایعصنایع

)چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،

فرش

52238020 

 52222078مراقبتزیباییجاللی 52233790مراقبتزیباییتم

52222085برق،فناوریاطالعاتنیممهر 52230422بتزیباییمراقدیدار

دلنوازان

صنایعچرم،پوست،خز،صنایع

دستی)بافت(،صنایع

)چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم(،

فرش،هنرهایتجسمی

 52334913صنایعپوشاکنگارخانهآذین 52242719

 52225578صنایعپوشاکرشرقیهن 52235814برق،فناوریاطالعات،معماریرایانهبنیاد

 52239971مراقبتزیبایییاران 52240270صنایعپوشاکرضائی

  52229105صنایعپوشاکسرور

 کلیبر

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشتهنامآموزشگاه

 44642235 ایعپوشاکصنایعدستی)بافت(،صن تباشیر 44445588 خدماتآموزشی،فناوریاطالعاتآتیهسازان

 44664426 برق،فناوریاطالعات خداآفرین 44463278 مراقبتزیباییآفتابهنر

 مرند 
 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشتهنامآموزشگاه

 42252568 فناوریاطالعات بهینسیستم 42342029 فناوریاطالعاتآریانسیستم

 42270701 صنایعپوشاک پارالق 42271717 فناوریاطالعاتادیب

 42252387مراقبتزیباییپاکرو 42257458مراقبتزیباییاقلیما

سایار
امورمالیوبازرگانی،فناوری

اطالعات،گردشگری
 42253765صنایعدستی)دوختهایسنتی(تیراژه 42231584

 42231445مراقبتزیباییساچلی42257577صنایعخودرونخبگانجوان

 42272012مراقبتزیباییسارای 42255953مراقبتزیباییاهپیشونیم

بهرایان
بازرگانی،ساختمان،فناوریامورمالیو

اطالعات،گردشگری،معماری
42223022 

کانونرایانه

اندیشه

الکترونیم،اموراداری،برق،بهداشتو

ایمنی،خدماتآموزشی،فناوری

اطالعات،گردشگری،

هنرهایتجسمی

42232906 

 42264591فناوریاطالعاتمیشو 42234649مراقبتزیباییمینا

 42245811مراقبتزیباییمهرآفر 42232384زیباییمراقبتمهتا
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 شمارهتلفن رشته نامآموزشگاه شمارهتلفن رشتهنامآموزشگاه

معلم
برق،سرامیم،صنایعپوشاک،

فناوریاطالعات،گردشگری
 42220826لذیهایخدماتتشببو 42256233

 شبستر 

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشتهنامآموزشگاه

نیالی
چوب‘فلز)صنایعدستی

سفال‘چاپ‘سنگ‘شیشه‘چرم(
سرایدانش 42428406

بهداشتوایمنی،خدمات

آموزشی،ساختمان،فناوریاطالعات،

معماری،هنرهایتجسمی

42421912 

 42421412مراقبتزیباییگلفیروزه 42431020مراقبتزیباییبینظیر

 42420546صنایعپوشاکگلشنراز 42425736مراقبتزیباییپیوند

 اهر 

 شماره تلفن  رشته نام آموزشگاه  شماره تلفن  رشتهنامآموزشگاه

 44229029مراقبتزیباییگلسام 442628693فناوریاطالعاتایراناهر

 44223025مراقبتزیباییگوزللر 09381655865مراقبتزیباییچیچم

 44223025مراقبتزیباییماهدیس 44222271مراقبتزیباییروشنم

منشور 44221168صنایعپوشاکستایش
برق،خدماتآموزشی،ساختمان،فناوری

اطالعات،معماری
44237519 

قانع)شعبه

هوراند(1

خدماتآموزشی،صنایع

دستی)بافت(،صنایع

وریاطالعات،مراقبتخودرو،فرش،فنا

زیبایی

مهارت 44262136

بازرگانی،برق،خدماتامورمالیو

آموزشی،ساختمان،فناوری

اطالعات،معماری

44224505 

قانع
فناوری–امورمالیوبازرگانی

اطالعات
44229364  

 هشترود

 شماره تلفن رشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهنامآموزشگاه

 52621070صنایعپوشاکعفاف 52722786عپوشاکصنایارغوانمهر

 52621441فناوریاطالعاتماوراء 52723464فناوریاطالعاتبنیاددانش

 52625458صنایعپوشاکمهرآفرین 52625156مراقبتزیباییپوپا

  52627915صنایعپوشاکحسنا

 بناب

 اره تلفن شمرشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهنامآموزشگاه

 37738891مراقبتزیباییسرمهطال 37743268مراقبتزیباییلیاای

آنا
صنایعدستی)دوختهایسنتی(،صنایع

پوشاک
 37736985فناوریاطالعاتسهرابی 37726409

 37733000فناوریاطالعاتتکاپو 37238987مراقبتزیباییپارمیسمهر

ایرانمشکات

هداشتوامورمالیوبازرگانی،برق،ب

آموزشی،فناوریایمنی،خدمات

اطالعات،متالوژی،هنرهایتجسمی

علویان 37736560

بهداشتوایمنی،خدماتآموزشی،فناوری

اطالعات،متالوژی،مراقبتزیبایی،هنرهای

تجسمی

37743466 

راوی

بهداشتوایمنی،خدمات

آموزشی،صنایعدستی،صنایع

پوشاک،فناوریاطالعات

فنسام 37722562
ایمنی،خدماتآموزشی،فناوریهداشتوب

اطالعات،صنایعپوشاک
37743155

 37745672خدماتتلذیهاینونونمم 09149943290مراقبتزیباییشکوه

 09016074494خدماتتلذیهاینهال 37745884هنرهایتجسمیرنگونگار

ستارخان

امورمالیوبازرگانی،برق،خدمات

آموزشی،

عاتفناوریاطال

37742864  
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 بستان آباد

 شماره تلفن رشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهنامآموزشگاه

 43332906مراقبتزیباییرزسرخ 43331945فناوریاطالعاتبهافزار

 43336995خدماتتلذیهایسلما 43332906مراقبتزیباییپاکدخت

  43330434مراقبتزیباییتارا

 هریس 

 شماره تلفن رشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهوزشگاهنامآم

 43435508برق،معماریمجد 43465929برقاستادشهریار

 43433581مراقبتزیباییمفتخر 43446577صنایعپوشاک،فناوریاطالعاتدوستان

 ورزقان

 شماره تلفن رشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهآموزشگاهنام

 44554457مراقبتزیباییشکوفه 44554011آموزشی،صنایعپوشاکخدماتالآر

 44553241فناوریاطالعاتمهرورزان 44552241مراقبتزیباییپرنسا

 هادی شهر 

 تلفن شماره  رشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهنامآموزشگاه

مهتابدانش
امورمالیوبازرگانی،برق،خدمات

دشگریآموزشی،فناوریاطالعات،گر
ستارگان 42040300

امورمالیوبازرگانی،بهداشتو

ایمنی،خدماتآموزشی،فناوری

اطالعات،هنرهایتجسمی

42051505 

 42013371اطالعات،گردشگری،معماریفناوریستارگانارس 42050333مراقبتزیباییدرین

 42045911خدماتتلذیهایدرخشان 42023379مراقبتزیباییسانآی

  42013109فناوریاطالعاتیارسسانل

 ملکان 

 شماره تلفن رشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهنامآموزشگاه

سهند

آذربایجان

بازرگانی،برق،بهداشتوامورمالیو

ایمنی،خدماتآموزشی،

ساختمان،صنایعپوشاک،صنایع

خودرو،فناوریاطالعات،

معماری،مکانیم،هنرهایتجسمی

نآموزانف 37828083

برق،بهداشتوایمنی،خدمات

آموزشی،صنایعپوشاک،فرش،فناوری

اطالعات،هنرهایتجسمی

37820421 

 37821792مراقبتزیباییکلبهمهتاب 37827266مراقبتزیباییریانازآ

 37823513مراقبتزیباییماهرخ 37822104صنایعپوشاکشاهد

 اسکو 

 شماره تلفن رشتهآموزشگاه  نام شماره تلفن رشتهنامآموزشگاه

 33225979مراقبتزیباییشکیالن 33228208مراقبتزیباییآذربانو

 33227605امورمالیوبازرکانی،برق،فناوریاطالعاتولیعصراسکو 33221971خدماتآموزشیآرین

 09144192743مراقبتزیبایی(1صمیم)شعبه 33227134مراقبتزیباییاعیان

 33225357مراقبتزیباییگالره 33227724پوشاکصنایعآنام

 33221019مراقبتزیباییمنیر 33223707صنایعپوشاکبرف

علمپویان
امورمالیوبازرگانی،خدماتآموزشی

،فناوریاطالعات
نورتبریز 33226211

امورمالیوبازرگانی،خدمات

آموزشی،فناوریاطالعات
33221461 

 33226575مراقبتزیباییمهطال 33227442اییمراقبتزیبرزالین

 33229702مراقبتزیبایینازرو 33227232مراقبتزیباییتمرخ

 33226456مراقبتزیبایینازکیمیا 33226010مراقبتزیباییتینا

 33226361مراقبتزیباییحوریوپری 33222147مراقبتزیباییچکاوک

شیخالرییس

ماتآموزشی،بهداشتوایمنی،خد

گیاهاندارویی

وداروهایگیاهی(

33223228 
نوپردیسان

بهار

پوست،خدماتتلذیهای،صنایعچرم،

خز،صنایعدستی)دوختهایسنتی(،صنایع

پوشاک،فرش

33225379 

 33224270مراقبتزیباییچهرآذین 33228186مراقبتزیباییهزارنقش
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 شمارهتلفن رشته وزشگاهنامآم شمارهتلفن رشتهنامآموزشگاه

خانههنراسکو

صنایعدستی

 )چوب،فلز،سفال،

چاپ،سنگ،شیشه،چرم(

نویناسکو 33228060

امورمالیوبازرگانی،برق،بهداشتو

ایمنی،خدماتآموزشی،خدماتتلذیه

ای،صنایعچرم،پوشتوخز،صنایع

دستی)بافت(،صنایعدستی

33227703 

 آذرشهر

 شماره تلفن رشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهنامآموزشگاه

 0914304904برقابتکار
سرایهنر

کوثر
 34225906صنایعپوشاک

 34225116فناوریاطالعاتعلمآسان 34230847فناوریاطالعاتارزش

 34223360صنایعپوشاککسری 34224987مراقبتزیباییخاتونآرا

 34233882انی،فناوریاطالعاتامورمالیوبازرگکیوانرایانه
کسری

(1)شعبه
 34238819پوشاکصنایع

 34224423صنایعپوشاککوثر 34226339مراقبتزیباییمهرگانآذر

 34225145مراقبتزیباییگیتی 34226533امورمالیوبازرگانی،فناوریاطالعاتنگاهینو

 34233766مراقبتزیباییمژه 34225733صنایعپوشاکائلمد

 34227665مراقبتزیباییمهرآنا 34222351مراقبتزیباییبزک

 34220008مراقبتزیبایینقرهنگار 34223067صنایعپوشاکتواندخت

  34227440صنایعپوشاکتیکیش

 عجب شیر

 شماره تلفن رشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهنامآموزشگاه

 37626119خدماتتلذیهایشاخهنبات 37631729مراقبتزیباییایرانهنر

 37628376فناوریاطالعاتعمرانرایانه 37632022مراقبتزیباییخوشچهره

  09149891585صنایعپوشاکسپاس

 روشاهخس

 شماره تلفن رشتهنام آموزشگاه  شماره تلفن رشتهنامآموزشگاه

 32453994زیباییمراقبتماهسان 32444904صنایعپوشاکآریامد

 32444613مراقبتزیباییمهلقا 32447163مراقبتزیباییایلقار

 64903244مراقبتزیباییمهشیدنو 32442909صنایعپوشاکآیلین

 32401120مراقبتزیبایینوشین 32445288برق،فناوریاطالعاتکاوش
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