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مقدمه 
و در راستاي سياستهاي كلي اشتغال و اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي مقام معظم با حمد و سپاس الهي، در دهه پيشرفت وعدالت

 اجتماعي به عنوان متولي اجراي آموزشهاي فني و تعاون، كار و رفاهسازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت رهبري،
 مي نمايد. هدف اين سازمان ايجاد بستر الزم جهت مهارت بصورت الكترونيكي اجراحرفه اي ثبت نام استاني دوره هاي آموزشي را

 آموزي افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهارت افراد شاغل در حرَف مربوطه مي باشد.دوره هاي آموزش فني وحرفه اي در بخشهاي آموزشي
در مقاطع زماني ،اصناف ، جوار دانشگاه و سكونگاههاي غير رسمي صنايع ،زندان، پادگانعشايري ، شهري،روستايي، ،شعبثابتمراكز 

 و خدماتمختلف در قالب استانداردهاي ملي و بين المللي به منظور تربيت نيروي كار ماهر مورد نياز بخشهاي مختلف صنعت،
 به منظور ايجاد عدالت آموزشي و فراهم  حال اجرا مي شوند.آزاد كشور توسط مراكز آموزشي وآموزشگاههاي فني و حرفه اي كشاورزي

نمودن فرصت برابر براي متقاضيان بهره مندي از اين نوع آموزشها،اطالع رساني و تسهيل در انجام امورثبت نام و پذيرش مهارت 
 تدوين گرديده است. 1396معرفي دوره هاي آموزشي پيش بيني شده براي شش ماهه اول سال آموز،دفترچه 

تعاريف:  -1

 و عملي است كه با هدف ارتقاء دانش افراد و ايجاد مهارتهاي الزم و به نظري مجموع آموزشهاي  فني و حرفه اي:هايآموزش -1-1

فعليت رساندن استعدادهاي نهفته در ايشان اجرا مي گرددو مهارت آموزان رابراي احراز شغل،حرفه و كسب وكار در مشاغل 
 گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانايي آنان رابراي انجام كار و فعاليت در حرَف مختلف افزايش مي دهد.

 محدوده آموزش را ،عملينظري، مجموعه اي از سر فصلهاي آموزشي هر مهارت كه به تفكيك مدت زمان استاندارد آموزشي: -1-2

 براي اجرا و ارزشيابي مشخص مينمايد.

 براي تفكيك (ISCO) مجموعه اي از اعداد قراردادي ميباشند كه توسط سازمان بين المللي طبقه بندي مشاغلكد استاندارد: -1-3

 ملي تغييراتي در اين كدها منظور استفاده معموالًدر كشورهاي مختلف براي ورشته ها و زير مجموعه هر رشته تعيين شده است 
 گردد.مي 

:متقاضيان در صورت نياز به اطالع از محتواي استانداردهاي آموزشي، جهت انتخاب دقيق دوره آموزشي مورد نظر نكته 

از طريق سايت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نشاني  مي توانند به بخش استانداردهاي آموزشي 

http://research.irantvto.ir.مراجعه نمايند 

 چهاربيانگر ميزان مهارت و توانايي فرا گرفته شده توسط مهارت آموز در طي يك دوره آموزشي مي باشدكه به  مهارت :سطوح -1-4

درجهتقسيم ميشوند: 

 متقاضيان در بخشهاي زير اطالق مي گردد: مطابق استانداردهاي تدوين شده سازمان، به آموزشهاي :سهمهارت درجه  -1-4-1

  مهارت سطح سه صنعت ساختمانالف-

  مهارتهاي قابل ارائه به افراد كم توان ذهنيب-

 مطابق استانداردهاي تدوين شده سازمان، به آموزشهاي مقدماتي كه به مهارت آموزان مبتدي مهارت درجه دو: -1-4-2

 گفته مي شود و گواهينامه مهارت درجه دو به عنوان پيش نياز جهت شركت در دوره هاي دومهارت درجه د،ارائهميشو
آموزشي درجه يك مي باشد. 

 مطابق استانداردهاي تدوين شده سازمان،به آموزشهاي تكميلي كه به مهارت آموزان دارنده گواهينامه  مهارت درجه يك: -1-4-3

 ارائه ميشود،مهارت درجه يك گفته مي شودو گواهينامه مهارت درجه يك به عنوان پيش نياز جهت شركت دومهارت درجه 
در دوره هاي آموزشي كارگر ماهر مي باشد. 

 مطابق استانداردهاي تدوين شده سازمان،به آموزشهاي تخصصي كه به مهارت آموزان دارنده مهارت مهارت كارگر ماهر: -1-4-4

 درجه يك ارائه مي شود، مهارت كارگر ماهر گفته مي شود.

http://research.irantvto.ir/
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به شخصي اطالق  مي شود كه داوطلب  شركت در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مي باشد. متقاضي :   -1-5

شركتمي  به شخصي اطالق مي شود كه در يكي از دوره هاي آموزش فني و حرفه اي به منظور فراگيري مهارت مهارت آموز: -1-6

 . نمايد

.  و كشاورزي استدوره هاي آموزشفني و حرفه اي در سه خوشه آموزشي اصلي شامل صنعت، خدمات خوشه آموزشي: -1-7

 به تعدادي از حرَف آموزشي كه از نظر ماهيت و موضوع در يك مجموعه قرار ميگيرند، گروه آموزشي گفته مي گروه آموزشي: -1-8

 شود.

 آموزش هاي نظري و عملي كه در قالب استاندارد آموزشي با استفاده از تجهيزات و امكانات الزم  مجموعهبه:دوره آموزشي  -1-9

 توسط مربي در يك زمان مشخص به مهارت آموز ارائه ميشود.

 به مجموعه اي از وظايف و توانمنديهاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظرجهت اجراي يك فعاليت انتظارمي رود شغل: -1-10

 شغل گفته مي شود.

  به مجموعه اي از چند شغل همگن كه در يك گروه بزرگ دسته بندي شده اند حرفه گفته مي شود.حرفه: -1-11

 واحد آموزشي است كه بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ايجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزشهاي رايگان :يمركز آموزش -1-12

 : دسته تقسيم مي شونددواين مراكز به ، بصورت دولتي اقدام مي نمايد

اين مراكز كه  اين مراكزبااجراي دوره هاي آموزشي در نوبتهاي صبح و عصر براي مهارت آموزان فعاليت مينمايند - مراكز روزانه:1-12-1

يك نوبت  اين مراكز از نظر نوع جنسيت مهارت آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو منظوره (فاقد امكانات شبانه روزي ميباشند.
 ) تقسيم مي شوند.براي برادران و در نوبت مخالف براي خواهران

 دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي بصورت مختلط براي خواهران و برادران برگزار نمي شود.نكته :

، به دليل  و يكسره برگزار مي نمايند عصر،در نوبتهاي صبحرا  دوره هاي آموزشي كه اين مراكز -  مراكز شبانه روزي :1-12-2

 برخورداري ازامكانات شبانه روزي رايگان، قابليت جذب مهارت آموز غيربومي را در دوره هاي آموزشي دارند.

  آمده است.12 نام، شماره تماس و آدرس مراكز آموزشياستان در جدول شماره نكته :

نسبت به كشور  واحد آموزشي غير دولتي است كه با مجوز سازمان آموزش فني و حرفه اي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد: -1-13

د. الزم به ذكر است ارائه آموزش  هاي فني و حرفه اي مطابق با استانداردهاي سازمان با اخذ شهريه هاي مصوب اقدام مي نماي
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد با توجه به محل جغرافيايي، زير نظر يكي از مراكز آموزشي فعاليت مي نمايند. لذا متقاضيان 

  درج گرديده است، مراجعه نمايند.7در صورت وجود مشكالت آموزشي مي توانند به مركز مربوطه كه در جدول شماره 

  آمده است.11 نام، شماره تماس و آدرس آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد استان در جدول شماره نكته :

تجهيز شده و كارآموزان در آنجا زير نظر مربي در بخش نظري و عملي  است كه براي اجراي دوره هاي آموزشي فضايي كارگاه: -1-14

مجرب مهارتهاي الزم را براساس استانداردهاي مصوب كسب مي نمايند. 

 . مدت زمان مشخصي از طول روز هستند كه دوره آموزشي درآن اجرا مي شود نوبت هاي آموزشي: -1-15

ساعت پايان ساعت شروع نوبت آموزشي 
 12 7:30صبح 
 18 14عصر 

 تبصره:

  كاهش يابد.مدت زمان نوبت آموزشيدر نوبت هاي آموزشي مذكور ممكن است براي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، - 1

قابل تغيير  آموزش فني و حرفه اي - ساعات شروع و پايان نوبتهاي آموزشي با توجه به افق و شرايط جغرافيايي با نظر اداره كل2
 است.
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- نوبت بندي آموزشي براي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد با توجه به شرايط و ضوابط،ضمن هماهنگي با اداره كل به عهده 3
 آموزشگاه ميباشد.

به آن بخش از آموزشهايي كه در شهرهاي فاقد مركز آموزشي زير نظر يكي از مراكز آموزشي :بخش آموزش در شعب شهري  -1-16

بصورت موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي متقاضيان اجرا مي گردد، آموزشهاي بخش شعب شهريگفته مي 
 شود.

به آن بخش از آموزشهايي كه در روستاها و عشايرزير نظر يكي از مراكز آموزشي بصورت بخش آموزش در روستا و عشاير:  -1-17

موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي روستاييان و عشاير اجرا مي گردد، آموزشهاي بخش روستايي و عشايري 
 گفته مي شود.

به آن بخش از آموزشهايي كه در پادگانهاي نظامي و انتظامي زير نظر يكي از مراكز آموزشي بصورت بخش آموزش در پادگان:  -1-18

 موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي كادر وظيفه اجرا مي گردد، آموزشهاي بخش پادگان گفته مي شود.

به آن بخش از آموزشهايي كه براي شاغلين بنگاههاي اقتصادي (واحد هاي بخش آموزش در صنايعو اصناف:  -1-19

صنعتي؛معدني)واصناف در قالب مراكز جوار كارگاهي و بين كارگاهي، ارتقاء مهارت شهركهاي صنعتي و فضاهاي آموزشي 
اختصاصي ضمن كارو يا در قالب تفاهمنامه در مراكز ثابت زير نظر دفتر آموزش درصنايع بصورت موقت براي يك يا چند دوره 

 جهت پوشش نياز آموزشي اجرا مي گردد، آموزشهاي بخش صنايع گفته مي شود.

آن بخش از آموزشهايي كه در مراكز جوار دانشگاهي زير نظر يكي از مراكز آموزشي بخش آموزش در مراكز جوار دانشگاهي:  -1-20

بصورت موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي دانشجويان متقاضي اجرا مي گردد، آموزشهاي بخش جوار 

 .دانشگاهي گفته مي شود

 : اجراي دوره هاي آموزشي در پادگانها فقط خاص متقاضيان همان مجموعه ميباشد.1تبصره

 اصناف و بنگاههاي اقتصادي خاص متقاضيان همان مجموعه ميباشد.،: اجراي دوره هاي آموزشي در صنايع2تبصره

آموزاني كه  دوره  آموزشي را بصورت كامل بر اساس استاندارد آموزشي طي مهارت به آزمون و مزاياي گواهينامه مهارت:  -1-21

 گواهينامه ، موفق به كسب حدنصاب قبولي مي شوند،نموده و در آزمون هاي پاياني كه بصورت كتبي و عملي برگزار مي شود
 .مي شودءمهارت اعطا

شرايط قبولي مهارت آموز در آزمون و ارزشيابي:  - 1-21-1

  در آزمون كتبي50كسب حداقل نمره  -1

  در آزمون عملي70كسب حداقل نمره  -2

% آزمون عملي 75% آزمون كتبي و25 در آزمون هاي عملي و كتبي با ضريب وزني 70كسب حداقل معدل  -3

مزاياي گواهينامه مهارت: - 1-21-2

 اعتبار بين المللي  رايدا- 1 

 احراز صالحيت حرفه اي در بخشهاي مختلفمنظور ه داراي اعتبار ب -2
 احتساب ساعات آموزشي به عنوان سنوات تجربي در كارگاههاي مشمول طرح طبقه بندي مشاغل -3
منظور كسب مدرك ديپلم در رشته هاي كاردانش ه قابليت تطبيق با برخي واحدهاي درسي آموزش و پرورش ب -4
 بر اساس ضوابط مربوطهامكان برخورداري از تسهيالت خود اشتغالي و كارآفريني نزد بانك ها  -5
اولويت در صدور پروانه كسب   -6
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 شرايط وضوابط پذيرش مهارت آموز
  شرايط عمومي: -2-1

 اعتقاد به دين اسالم يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي  -1

نداشتن عناد و عدم هواداري از احزاب و گروههاي محارب با نظام جمهوري اسالمي  -2
 نداشتن فساد اخالقي  -3
  عدم اعتياد به مواد مخدر -4

 ثبت نام اتباع خارجي بر اساس تفاهم نامه هاي منعقده مابين سازمان و نهادهاي ذيربط در مراكز آموزشي مجاز است. -5

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

 شرايط اختصاصي :- 2-2

  مدرك تحصيلي مندرج در استاندارد آموزشي دورهداشتن مدرك تحصيلي متناسب با دوره آموزشي مطابق با -

  به عنوان پيش نياز براي متقاضيان شركت دردوره هاي آموزشي درجه يك دوداشتن گواهينامه مهارت درجه -

  نا پيوسته به عنوان پيش نياز براي متقاضيان شركت دردوره هاي آموزشي كارگر ماهر يكداشتن گواهينامه مهارت درجه -

 برخورداري از توانايي جسمي  الزم متناسب با رشته مهارتي -

  سال15حداقل شرط سني  -

 سال در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد با اجازه كتبي ولي و يا قيم قانوني 15 تا 12: ثبت نام متقاضيان بين 1تبصره

 امكانپذير مي باشد. 

: دوره هاي آموزشي كه در مهارت درجه سه داراي استاندارد آموزشي مي باشند، شركت در دوره آموزشي درجه 2تبصره 

 دو منوط به داشتن مهارت درجه سه مي باشد.

 مقررات وظيفه عمومي:-  2-3

بر اساس اعالم رسمي سازمان وظيفه عمومي نيروهاي نظامي و انتظامي متقاضيان مرد الزم است يكي از شرايط مشروحه ذيل را دارا 
باشند: 

 كارت پايان خدمت -

 كارت معافيت كفالت يا پزشكي دائم و كارت معافيت دايم زمان صلح -

 عدم مشموليت تا زمان شركت در آزمونهاي پايان دوره آموزشي -

استفاده از معافيت تحصيلي آموزش و پرورش يا آموزش عالي تا زمان شركت در آزمونهاي پايان دوره مشروط به عدم تداخل برنامه  -
 تحصيلي متقاضي با زمان برگزاري دوره آموزشي

 استفاده از ساعات فراغت دوران مقدس سربازي مشروط بر اينكه منع قانوني از طرف يگان خدمتي مربوطه وجود نداشته باشد. -

 طالب حوزه هاي علميه -
 

 شرايط استفاده ازامكانات شبانه روزي :  -2
 

هاي دو نوبته و - امكانات شبانه روزي شامل خوابگاه و رستوران مي باشد كه خوابگاه به كارآموزان غير بومي شهرستان،كه دوره 
 تعلق ، كيلومتر مي باشد70 مركز آموزشي حداقل تا انتخاب نموده و فاصله محل سكونت آنها  رابانه روزيشرايط شيكسره با 
ميگيرد. 

 تذكر: مشخصات دوره هاي آموزشي با شرايط شبانه روزي ويژه هر استان در سامانه ثبت نام الكترونيكي قابل رويت ميباشند.
تبصره: شرايط استفاده از امكانات شبانه روزي به تشخيص رئيس مركز مربوطه در صورت وجود ظرفيت و شرايط مهارت آموز 

 قابل تغيير است.
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 ساعت آموزش را 9يكسره را انتخاب نموده و حداقل روزانه دو نوبته يا - خدمات رستوران نيز به كارآموزاني كه دوره آموزشي 
 تعلق ميگيرد. ،طي مي نمايند

تذكر: شرايط استفاده از امكانات رستوران نيز به تشخيص رئيس مركز مربوطه و در حد امكانات موجود ميسر خواهد 

 بود.

 تذكر مهم:
متقاضياني كه محل سكونت آنها در استانهاي ديگر مي باشد و تمايل به شركت در دوره هاي آموزشي اين استان را دارند.با توجه 

لويت واگذاري خوابگاه در شرايط مساوي با متقاضيان بومي استان مي باشدو در صورت وبه محدوديت  امكانات شبانه روزي، ا
 انتخاب گزينه استفاده از امكانات شبانه روزي در ر ب عالوهضرورت شركت در دوره هاي آموزشي اين استان، متقاضيان ميبايست

 نيز اقدام نمايند،تا فرم معرفي نامه از اداره كل آموزش فني وحرفه اي محل سكونت خود، نسبت به اخذ پايگاه ثبت نام اينترنتي
 در صورت موفقيت در مراحل پذيرش اعم از آزمون ورودي يا مصاحبه آنرا ارائه نمايند.

 

  و آموزشگاههای آزادضوابط وشرايط کلی آموزش درمراکزآموزشی
و انضباطي سازمان و آيين نامه نحوه - مهارت آموزموظف است كليه ضوابط ومقررات عمومي مركزراطبق آيين نامه هاي آموزشي 1

رعايت نمايد.  هيئت محترم وزيران 18/5/85تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد مصوب 
- مراكزآموزشي هيچگونه تعهدي درقبال ايجاداشتغال براي افرادآموزش ديده ندارند ولي درصورت درخواست صنايع وبنگاههاي كاريابي 2

نسبت به معرفي افرادواجدشرايط اقدام مي نمايند. 
غيبت غيرموجه بيش ، - مهارت آموزان موظف هستند برنامه هاي كاري خود را براساس برنامه هاي آموزشي مراكزتنظيم نمايند3
 مهارت آموزان (بجز  و عدم پذيرش؛ شركت در آزمونباعث محروميت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشي مربوطهدرصد مدت دوره 15از

 . در دوره هاي آتي خواهدشدآموزشگاه هاي آزاد)
- مهارت آموزان مراكز دولتي كه در حين دوره آموزشي نسبت به ترك دوره اقدام نمايند، حداقل به مدت شش ماه از ثبت نام در دوره 4

 هاي آتي در كل كشور محروم خواهند شد.
مهارت آموزاني كه با توجه به نظر كميته انضباطي مركز به تجهيزات و ابنيه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت  -3

 خسارت مي باشند.

 

نحوه پذيرش مهارت آموز 
به منظور تسهيل در امور ثبت نام متقاضيان شركت در دوره هاي آموزشي، ثبت نام در كليه دوره هاي آموزشي مراكز ثابت 

 فني  آموزشگاههايمراكز آموزشي صنايع، مراكز جوار دانشگاه و،مراكزآموزشي پادگانها،پايگاههاي آموزش روستايي،شعب شهريآموزشي،
برگ معرفي « صورت مي گيرد و متقاضيان پس از انجام مراحل ثبت نام موفق به اخذ الكترونيكي آزاد سطح استان بصورت و حرفه اي

، مشخصات شماره پروندهكه اين برگه حاوي ، مربوطه خواهند شديا آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد»متقاضي به مركز آموزشي 
خواهد بود. متقاضيان ميبايست حل برگزاري دوره  و آدرس ممحل برگزاري دوره فرد،مشخصات دوره آموزشي، زمان دقيق مراجعه فرد به 

مدرك مربوطه با توجه در زمان درج شده در برگ معرفي متقاضي به مركز با در دست داشتن اصل شناسنامه،كارت ملي،مدرك تحصيلي، 
) و برگ تكميلي (در صورت انتخاب  دوره هاي پيشنياز  و گواهينامه مهارت  مقررات وظيفه عمومي3-2به شرايط مندرج در بخش 

مربوطه يا آموزشگاه  )به مركز آموزشي 3 فرم شماره –ادر شده پس از اتمام ثبت نام اينترنتي ص ( فرم  يا آموزشگاهمعرفي به مركز
مراجعه نمايند. 
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باتوجه به ضرورت حضور مهارت آموزان مستعدوعالقمند دردوره هاي آموزشي، كليه متقاضيان ( درصورت ثبت نام بيشتر از ظرفيت در 
هر دوره ) طبق زمانهاي مشخص شده براي هردوره آموزشي ابتدا درآزمون ورودي و مصاحبه حضوري شركت نموده و پس ازموفقيت 

درآنها به عنوان مهارت آموز پذيرفته ميشوند.  

 

 راهنمای انتخاب دوره آموزشی
هر متقاضي مي بايست دوره آموزشي مورد نظر خود را با در نظر گرفتن موارد ذيل انتخاب نمايد: 

- با توجه به اينكه موفقيت در فراگيري هر مهارت مستقيماً با عاليق و نياز متقاضي در ارتباط است، لذا متقاضي ميبايست متناسب 6-1
با عالقه و نياز واقعي خود نسبت به انتخاب دوره آموزشي اقدام نمايد. 

 در ابتدا نسبت به شناخت كامل يد- از آنجا كه هدف از فراگيري مهارت براي متقاضيان عمدتاً ايجاد اشتغال ميباشد،لذا متقاضيبا6-2
شغل مورد نظر و آينده شغلي آن اقدام و سپس دوره آموزشي متناسب با آن را انتخاب نمايد. 

 بر اين بايد- با توجه به محتواي استانداردهاي آموزشي،حداقل مدرك تحصيلي الزم جهت هر دوره منظور شده است،لذا متقاضيان 6-3
اساس نسبت به انتخاب دوره آموزشي اقدام نمايند. 

 با توجه به برنامه كاري خود و عدم تداخل آن با بايد- با عنايت به ضرورت حضور كامل متقاضي در حين دوره آموزشي، متقاضي 6-4
زمان برگزاري دوره آموزشي، نسبت به انتخاب دوره آموزشي اقدام نمايد. 

پيش نيازهاي  با توجه به بايد- با توجه به لزوم رعايت پيش نياز در دوره هاي آموزشي سطوح درجه يك و كارگر ماهر ، متقاضي 6-5
نسبت به انتخاب دوره آموزشي اقدام نمايد. مندرج در استاندارهاي آموزشي مربوط به هر دوره،

  ساعت آموزش در ماه انتخاب نمايد.220- متقاضي نمي تواند دو دوره آموزشي بصورت همزمان (داراي تداخل زماني) و يا بيشتر از6-6

نكات مهم:  

متقاضياني كه تمايل دارند بصورت الكترونيكي از خدمات مشاوره و هدايت شغلي به منظور انتخاب بهتر دوره  -1

آموزشي بهره مند شوند، مي توانند به پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نشاني 

http://www.portaltvto.com.بخش پژوهش ،زيربخش مشاوره مراجعه نمايند ،  

به منظور آشنايي متقاضيان با كارگاههاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي و اخذ مشاوره هاي الزم در  -2

با هماهنگي خصوص محتواي دوره هاي آموزشي در راستاي انتخاب صحيح دوره هاي آموزشي، متقاضيان مي توانند 

  از كارگاههاي آموزشي مراكز بازديد نمايند. رئيس مركز
 

 پيش  اين دفترچه كه حاوي دوره هاي آموزشيپايانيچنانچه متقاضي دوره آموزشي مورد نظر خود را در جدولهاي  -3

 اين استان ميباشد نيافته است، مي تواند به پايگاه ثبت نام اينترنتي سازمان آموزش فني وحرفه اي بيني شده

بخش مشخصات دوره هاي آموزشي كشور مراجعه و نسبت به http://reg.portaltvto.comكشور به نشاني 

 انتخاب دوره آموزشي مورد نظر خود در يكي از مراكز شبانه روزي استانهاي ديگركشور اقدام نمايد.

اينكه آموزشهاي فني و حرفه اي محدود به مراكز ثابت آموزشي و آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي به با توجه  -4

نبوده و درحال حاضر دوره هاي آموزشي در بخشهاي آموزش در صنايع(براي ارتقاء مهارت شاغلين در صنايع)، 

 شهري(براي پوشش آموزشي شهرهاي فاقد مركز آموزشي)،روستايي (براي پوشش آموزشي روستاييان )،  شعب

 و مراكز جوار دانشگاهي پادگان (براي غني سازي اوقات فراغت سربازان و فراهم نمودن زمينه اشتغال براي آنها )

 طبق برنامه هاي آموزشي اجرا ميشوند،لذا متقاضياني كه جزء يكي از (براي پوشش نياز آموزشي دانشجويان)

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
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ثبت نام در دوره هاي آموزشي با استفاده از اين دفترچه  ميتوانند جهت ،مخاطبين بخشهاي آموزشي مذكور هستند

 اقدام نمايند.
 
 نحوه ثبت نام: -4

 انجام مي شود.متقاضيان ثبت نام مي توانند با مراجعه الكترونيكيثبت نام از متقاضيان شركت در دوره هاي آموزشي فقط بصورت - 7-1
اطمينان از برگزاري  و http://reg.portaltvto.com ثبت نام الكترونيكي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور به نشاني سامانهبه 

 اين دفترچه، ثبت نام 2 براساس نياز آموزشي و عالقه و با در نظر گرفتن بند دوره هاي آموزشي پيش بيني شده مندرج در اين دفترچه
 نمايند.

 
 
مراحل ثبت نام: - 7-2
پس از مطالعه دقيق توضيحات دوره  ثبت نام الكترونيكي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور متقاضي بايد با مراجعه به سامانه 7-2-1

 هاي آموزشي و مشاوره و هدايت آموزشي نسبت به انتخاب دوره آموزشي مورد نظر خود اقدام نمايد. 

 ريال معادل سه هزار تومان بابت مشوره و 30000توجه به مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمي مبلغمتقاضيان الزم است با  7-2-2
 ريال معادل دو هزار و سيصد تومان بابت ثبت نام هر دوره آموزش فني و حرفه اي پرداخت نمايند كه 23000هدايت آموزشي و 

و پرداخت از  ثبت نام الكترونيكي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از طريق مراجعه به بخش خريد كارت اعتباري سامانه
 طريق شبكه شتاب امكان پذير مي باشد.

 مدت اعتبار كارت هاي اعتباري تا پايان سال جاري و ثبت نام در يك دوره آموزشي مي باشد. : ذكر مهمت

 (پيش 2(پيش نويس اطالعات فردي) و فرم شماره 1فرم شماره متقاضيان پس از مطالعه دقيق مفاد دفترچه راهنما الزم است  7-2-3
نويس اطالعات دوره انتخابي) اين دفترچه را تكميل و پس از اطمينان از صحت اطالعات نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت نام 

 الكترونيكي دوره هاي آموزشي اقدام نمايد.

متقاضي بايد يك قطعه عكس جديد خود را با مشخصات ذيل اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال در سامانه ثبت نام  7-2-4
 الكترونيكي دوره هاي آموزشي آماده نمايد.

يا اين پس در كليه مدارك صادره از طرف مركز آموزشي  تذكر: متقاضيان توجه داشته باشند فايل تصويري تهيه شده از 

 :از قبيل كارت شناسايي و گواهينامه مهارت مورد بهره برداري قرار مي گيردآموزشگاه 

 ذخيره شده باشد. jpg و با فرمت dpi 100  با درجه وضوح 6×4 يا 3×4در قطع الف- فايل مربوطه الزم است 
ت باشد. ي كيلو با70ب- حجم فايل تصوير ارسالي بايد كمتر از 

 پيكسل باشد. 300×400 پيكسل و حداكثر200×300پ-ابعاد تصوير ارسالي بايد حداقل 
ت-تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش تهيه شده و فاقد هرگونه حاشيه زائد باشد. 

ث-تصوير متقاضي بايد واضح و مشخص بوده و اثر مهر ، منگنه و ساير مواردي كه منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره متقاضي 
ميشود در تصوير وجود نداشته باشد. 

 ج- پس زمينه تصوير بايد كامالً سفيد باشد.
 به نشاني سامانه ثبت نام الكترونيكي دوره هاي آموزشيمتقاضيان پس از آماده نمودن فايل تصويري و اطالعات الزمبه 

http://reg.portaltvto.com .مراجعه نمايند
 متقاضي مي تواند بر اساس تعيين نام استان، نام حرفه، جنسيت و... در سامانه نسبت به انتخاب دوره آموزشي مورد نظر اقدام نمايد.

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
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گام بعدي پرداخت وجه ثبت نام دوره (هاي) انتخابي است. براي اين منظور اطالعاتي را كه در كارت اعتباري دريافت كرده ايد شامل 
 ،رقمي) را به همراه عبارتي كه داخل كادر مربوطه مشاهده ميشود با دقت وارد نماييد 6  (شناسه پرداخترقمي) و  5 ( پرونده شماره

كنيد. و اطالعات بخش هاي فردي، تصوير، تحصيلي، پستي و ... وارد» را انتخاب شروع ثبت نامسپس گزينه «

تذكرات مهم:  

 ورود كليه اطالعاتي كه با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامي است.- 1

در هر يك از مراحل  در زمان ثبت نام اعالم مي نمايد با مستنداتي كه متقاضيهر گونه مغايرت بين اطالعاتي كه - 2

،موجب ملغي شدن پذيرش فرد خواهد  و همچنين عدم رعايت شرايط الزمارائه خواهدشدپذيرش، آموزش و آزمون 

  و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.شد

تبصره: با توجه به اينكه پس از تاييد نهايي اطالعات،امكان اصالح تحت هيچ شرايطي مقدور نميباشد لذا به 

متقاضيان اكيداً توصيه ميشود اطالعات وارد شده را به دقت كنترل نموده و درصورت اطمينان از صحت آنها نسبت 

به تاييد نهايي اقدام نمايند. 

، مشخصات شماره پروندهبه مركز آموزشي» را كه حاوي متقاضي پس از تاييد نهايي اطالعات، متقاضي «برگه معرفي  7-2-5
 مشاهده خواهند كرد ،فرد،مشخصات دوره آموزشي، زمان دقيق مراجعه فرد به مركز آموزشي و آدرس مركز آموزشي خواهد بود

 مربوطه اقدام نمايند.يا آموزشگاه كه الزم است نسبت به چاپ و نگهداري آن تا زمان مراجعه به مركز آموزشي 

با توجه به اينكه براي هر متقاضي نام كاربري و رمز ورود دائمي جهت اطالع كارآموز از وضعيت كليه دوره هاي آموزشي انتخابي  7-2-6
در هر زمان توسط سامانه ثبت نام الكترونيكي توليد خواهد شد و استفاده از آن جهت اطالع از نتايج آزمون هاي پايان دوره 

  لذا به متقاضيان تاكيد مي گردد نسبت به حفظ و نگهداري آن اقدام نمايند.،ضروري مي باشد

 
 
 مهلت ثبت نام: -5

يك ماه قبل از شروع دوره آغاز شده و تا يك روز قبل از زمان  از نهايي شده در پرتال جامع سازمانثبت نام دوره هاي آموزشي 
 پذيرش نهايي ادامه دارد. در ضمن بازه زماني فوق قابل تغيير بوده و در اختيار رئيس مركز مربوطه مي باشد.

 لذا به متقاضيان توصيه مي شود در  بسته خواهد شد.ثبت نام وبا تكميل ظرفيت سامانه با توجه به اينكه مهلت ثبت نام محدود است
همان روزهاي اوليه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. 

تذكر مهم: ضرورت دارد كليه متقاضيان در زمان درج شده در فرم معرفي متقاضي به مركز جهت انجام پذيرش نهايي به مركز مربوطه 
 مراجعه نمايند.
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- پيش نويس اطالعات فردی 1فرم شماره 
نام پدر: * - 3نام خانوادگي: * - 2نام: * - 1
 جنسيت: * -4

     زن  مرد 
شماره ملي: * - 6شماره شناسنامه: *  - 5

          
 

 تاريخ تولد:*-7

     روز           ماه                 سال 
        3 1 
 

 * محل تولد: -1
 

: * -وضعيت تاهل9
 

 * تابعيت: -2 -دين:10

 وضعيت تحصيلي:*-12

آموز دانش  
 دانشجو 
 فارغ التحصيل 
عدم اشتغال به تحصيل  

 مقطع تحصيلي: *-آخرين 13

ابتداييپايان دوره راهنمايي 
           ديپلمفوق ديپلم 
  كارشناسي  كارشناسي ارشد
دكتري  

 رشته تحصيلي: -14

 

:  آخرين مقطع تحصيلي معدل-16:  -گرايش15
  

 وضعيت اشتغال: *-18وضعيت نظام وظيفه: * -17

قبالً شاغل(بيمه بيكاري)  بيكار 
كارجو     شاغل  دانشجو  
 دانش آموز   سرباز خانه دار  

 محل اشتغال:-19

 

 وضعيت ايثارگري:-20

               خانواده شهدا  
خانواده جانبازان 

           خانواده آزادگان 
زمنده    ر 

 - عضويت در بسيج:21
              فعال عادي 

 

 وضعيت جسماني:*-22

          سالم              بيمار قلبي 
كم توان ذهني 

 

 كد پستي ده رقمي: *-23

          
 

 شماره تلفن ثابت : *-24

شماره تلفن: 
 

پيش شماره: 

 شماره تلفن همراه:*-25

 

پست الكترونيك: -26

آدرس محل سكونت: *  -27
 استان :                            شهرستان:                                  شهر :                                   خيابان : 

 كوچه:                             پالك :
فراخواني فايل تصوير متقاضي: *                                  -28

 
 

 

 

Browse 
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- پيش نويس اطالعات دوره انتخابی 2فرمشماره 
 معرفي شده از:*-29

    بيمه بيكاري  آموزش و پرورش    دانشگاه 
  كميته امداد   بسيج    اصناف 
 صنايع  آزاد  :ساير   نام 

نام شهرستان محل برگزاري -31نام استان محل برگزاري دوره: * -30
دوره:  

نام مركز آموزشي /آموزشگاه -32
محل برگزاري دوره: * 

  نميباشم متقاضي استفاده از امكانات شبانه روزي ميباشم  -36
  
 
 

 يا آموزشگاه هاي آزاد- نمونه برگه معرفی متقاضی به مرکز3فرم شماره 
متقاضي محترم: مراحل ثبت نام شما با موفقيت به شرح ذيل صورت پذيرفت.مقتضي است در زمان 

مشخص شده با همراه داشتن اصل شناسنامه،كارت ملي،مدرك تحصيلي، كارت پايان خدمت (در 
صورت وجود) و گواهينامه مهارت (به عنوان پيش نياز براي دوره هاي سطح درجه يك) و برگ 

 به آدرس مندرج در اين برگه مراجعه نماييد.  ياآموزشگاه هاي آزادمعرفي به مركز آموزشي

عكس 
متقاضي 

نام: شماره پرونده: 
شماره ملي: نام پدر: نام خانوادگي: 

تاريخ شروع دوره: نام دوره آموزشي: كد دوره آموزشي: 
تاريخ آزمون پايان دوره: نوبت آموزشي: تاريخ خاتمه دوره: 

شماره تماس متقاضي: متقاضي استفاده از امكانات رفاهي: 

زمان مراجعه به مركز آموزشي/ آموزشگاه آزاد: 
روز:                           مورخ:                 ساعت: 

آدرس محل سكونت متقاضي: 

: محل برگزاري دورهآدرس 
آدرس وب سايت مركز آموزشي/آموزشگاه آزاد:                                                   شماره تماس: 
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- معرفی متقاضی غير بومی از استانهای ديگر 4فرم شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به : اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان .................

 از:اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان...................

 موضوع: معرفي متقاضي جهت شركت در دوره 

 سالم عليكم

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

جهت شركت در دوره آموزشي.................................................... با كد................ در مركز .............................................. 

آن استان، خواهشمند است با توجه به عدم اجراي دوره مذكور در اين استان ، دستور فرماييد همكاري الزم جهت پذيرش و 
 استفاده نامبرده از امكانات شبانه روزي مبذول فرمايند.

 

 

                                              مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان .....................

 

 

 

 

 

 

 مشاره:

 تاريخ:
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 توضيحات مربوط به جداول :
برنامه آموزشي مندرج در جداول به صورت پيش بيني است، الزم است متقاضيان محترم ثبت نام در دوره هاي آموزشي مراكز آموزش فني 

و حرفه اي قبل از ثبت نام از مركز مربوطه اطالعات الزم و نهايي را اخذ نمايند. 
  قيد گرديده است.30تبصره: مشخصات و اطالعات كليه مراكز در جدول شماره شماره 
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 نام دوره آموزشي رشته رديف
نوبت 
 آموزشي

 جنسيت ظرفيت
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد ديپلم 1396/04/17 1396/01/24 ندارد مرد 14 صبح 2 درجه CNCفرز  مکانيک 1

 ندارد ديپلم 1396/02/06 1396/01/18 ندارد مرد 14 عصر سيم کشی و عيب يابی مدارهای پايه ساختمان برق 2

 ندارد ديپلم 1396/05/07 1396/01/18 ندارد مرد 14 صبح برقکار صنعتی برق 3

 ندارد ديپلم 1396/04/10 1396/01/18 ندارد مرد 14 عصر 2درجه plcکاور  کنترل و ابزار دقيق 4

 ندارد ديپلم 1396/04/21 1396/01/25 ندارد مرد 14 صبح مونتاز کار و نصاب تابلوی برق برق 5

 ندارد ديپلم 1396/03/20 1396/01/25 ندارد مرد 14 صبح تعميرلوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده برق 6

 ندارد ديپلم 1396/03/22 1396/01/19 ندارد مرد 14 عصر پرورش دهنده زنبور عسل امور دام و ماكيان 7

 ندارد ديپلم 1396/08/02 1395/12/19 ندارد مرد 14 صبح 2تعميرکار اتوميبل های سواری بنزينی درجه  صنايع خودرو 8

 ندارد ديپلم 1396/05/30 1396/02/27 ندارد مرد 14 صبح 2تعميرکار برق خودرو درجه  صنايع خودرو 9

 ندارد ديپلم 1396/03/20 1396/01/19 ندارد مرد 14 صبح تکثير کننده و پرورش دهنده گل های آپارتمانی امورباغی 10

 ندارد ديپلم 1396/07/04 1396/04/18 ندارد مرد 14 صبح 2 درجه CNCفرز کار  مکانيک 11

 ندارد ديپلم 1396/02/25 1396/0209 ندارد مرد 14 صبح برق کار ساختمان ( ويژه برق کاران تجربی ساختمان) برق 12

 ندارد ديپلم 1396/09/19 1396/02/26 ندارد مرد 14 صبح 2برقکارساختمان درجه  برق 13

 ندارد ديپلم 1396/06/28 1396/04/12 ندارد مرد 14 صبح 2 درجه plcکارور  کنترل و ابزار دقيق 14

 ندارد ديپلم 1396/06/04 1396/03/06 ندارد مرد 14 صبح 2 درجه plcکارور  کنترل و ابزار دقيق 15

  تبريز (کارگاههای ثابت)1-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 1جدول شماره 
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 ندارد ديپلم 1396/06/29 1396/04/24 ندارد مرد 14 صبح مونتاؤ کار و نصاب تابلوهای برق برق 16

 ندارد ديپلم 1396/05/15 1396/03/21 ندارد مرد 14 صبح تعمير لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده برق 17

 ندارد ديپلم 1396/05/25 1396/03/22 ندارد مرد 14 صبح پرورش دهنده زنبور عسل امور دام و ماكيان 18

 ندارد ديپلم 1396/06/01 1396/03/22 ندارد مرد 14 صبح کشتکار گلخانه های خاکی امور باغی 19

 ندارد ديپلم 139608/24 1396/04/16 ندارد مرد 14 صبح 2فرز کار درجه  مکانيک 20

 ندارد ديپلم 1396/08/03 1396/03/17 ندارد مرد 14 صبح نصاب و تميرکار آسانسور برق 21

 ندارد ديپلم 1396/10/16 1396/04/13 ندارد مرد 14 صبح 2تراشکار درجه  مکانيک 22

 ندارد ديپلم 1396/02/08 1396/01/18 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 23

 ندارد ديپلم 1396/02/26 139602/09 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 24

 ندارد ديپلم 1396/03/15 1396/02/27 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 25

 ندارد ديپلم 1396/03/30 1396/03/16 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 26

 ندارد ديپلم 1396/04/15 1396/04/01 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 27

 ندارد ديپلم 1396/04/30 1396/04/16 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 28

 ندارد ديپلم 1396/05/15 1396/05/01 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 29

 ندارد ديپلم 1396/05/30 1396/05/16 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 30

 ندارد ديپلم 1396/05/15 1396/05/01 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 31

 ندارد ديپلم 1396/0530 1396/05/16 ندارد مرد 14 صبح دريل کار و اره کار مکانيک 32

 1396/01/19 ندارد مرد 14 صبح تعمير گيربکس موتورهای سواری بنزينی صنايع خودرو 33
1396/04/20     
 ندارد ديپلم 1396/03/10

34 
گياهان دارويي و 

 ندارد ديپلم 1396/06/15 1396/03/10 ندارد مرد 14 صبح کاربر گياهان دارويی داروهای گياهی

 ندارد ديپلم 1396/10/16 1396/04/13 ندارد مرد 14 صبح 2تراشکار درجه  مکانيک 35

 ندارد ديپلم 1396/03/07 1396/01/19 ندارد مرد 14 صبح 2 درجه cncتراش  مکانيک 36

http://rpcirantvto.ir/home/standard-groups/main/60
http://rpcirantvto.ir/home/standard-groups/main/60
http://rpcirantvto.ir/home/standard-groups/main/60
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  ديپلم 1396/05/02 1396/03/09 ندارد مرد 14 صبح 3 درجه cncتراش  مکانيک 37

  ديپلم 1396/10/16 1396/04/13 ندارد مرد 14 صبح 2تراشکار درجه  مکانيک 38

 
 

  تبريز (کارگاههای ثابت)2-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 2جدول شماره 
 

 نام دوره آموزشي رشته رديف
نوبت 
 آموزشي

 جنسيت ظرفيت
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

1 

 13960231 13951214 ندارد مرد 15 عصر  *2كمك بناي سفت كار درجه  عمران

پنجم ابتدايي يا 
سال سابقه 7بيسواد با

 كار

كارگر عمومي 
ساختمان 

سال 5يا 3درجه
 سابقه كار

2 
جوشكاري و بازرسي 

 ندارد ديپلم 13960301 13960120 ندارد مرد 15 صبح ) *MTآزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي ( جوش

3 
جوشكاري و بازرسي 

 ندارد ديپلم 13960510 13960302 ندارد مرد 16 صبح ) *UTآزمايشگر قطعات صنعتي با امواج فراصوتي ( جوش

4 
جوشكاري و بازرسي 

 ندارد ديپلم 13960316 13960212 ندارد مرد 15 صبح ) *MTآزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي ( جوش

5 
جوشكاري و بازرسي 

 ندارد ديپلم 13960211 13951228 ندارد مرد 15 صبح ) *PTآزمايشگر قطعات صنعتي با مايع نافذ ( جوش

6 
جوشكاري و بازرسي 

 ندارد ديپلم 13960417 13960317 ندارد مرد 15 صبح ) *PTآزمايشگر قطعات صنعتي با مايع نافذ (
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 جوش

7 
جوشكاري و بازرسي 

 پايان دوره راهنمايي 13960318 13951216 ندارد مرد 15 صبح جوشكار گاز محافظ آرگون جوش

جوشكار گاز 
  *2درجه 

8 

 تاسيسات

لوله كش،نصاب و تعميركار سيستم هاي تبادل حرارت 
 13960322 13951218 ندارد مرد 15 صبح و پكيج

پايان دوره اول 
متوسطه(پايان دوره 

 ندارد راهنمايي)

9 

 تاسيسات

لوله كش،نصاب و تعميركار سيستم هاي تبادل حرارت 
 13960322 13960322 ندارد مرد 15 صبح و پكيج

پايان دوره اول 
متوسطه(پايان دوره 

 ندارد راهنمايي)

10 

 13960631 13951228 ندارد مرد 15 صبح  *1بتن ساز و بتن ريز درجه  عمران

 5پنجم ابتدايي يا 
سال سابقه كاريا 

 سال س7بيسواد با 

كمك بتن ساز و 
 10بتن ريز يا 

 سال سابقه

11 

 13960503 13960301 ندارد مرد 15 صبح 1نقشه بردار درجه  عمران

 5پنجم ابتدايي يا 
سال سابقه كاريا 

 سال س7بيسواد با 

كمك نقشه بردار 
 10يا با 2درجه

 سال سابقه

12 
 عمران

 Totalنقشه بردار با دستگاه هاي الكترونيكي 

Station ديپلم 13960211 13960126 ندارد مرد 15 عصر 

گواهينامه نقشه 
 2بردار درجه

 ندارد كارداني 13960322 13960212 ندارد مرد 15 عصر ETABSتحليلگر و طراح سازه هاي سه بعدي با برنامه  عمران 13

 ندارد كارداني 13960413 13960323 ندارد مرد 15 عصر Safeتحليلگر و طراح پي با برنامه  عمران 14

15 

 سيكل 13960425 13960129 ندارد مرد 15 صبح طراحي معماري داخلي عمران

گواهينامه نقشه 
كشي عمومي 

 ساختمان

 13960507 13960301 ندارد مرد 15 عصر  *2كمك بناي سفت كار درجه  عمران 16
پنجم ابتدايي يا 

سال سابقه 7بيسواد با
كارگر عمومي 

ساختمان 
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سال 5يا 3درجه كار
 سابقه كار

 سوم راهنمايي 13960411 13960223 ندارد مرد 15 صبح 1آرماتور بند درجه  عمران 17

كمك 
استادكارآرماتور 

 بند

 ندارد ديپلم 13960511 13960114 ندارد مرد 15 عصر تكنسين آزمايشگاه مكانيك خاك عمران 18

 ندارد ديپلم 13960329 13960213 ندارد مرد 15 صبح 3DMAXطراح معماري با نرم افزار  عمران 19

 ندارد ديپلم 13960516 13960330 ندارد مرد 15 صبح 3DMAXطراح معماري با نرم افزار  عمران 20

 ندارد ديپلم 13960631 13960517 ندارد مرد 15 صبح 3DMAXطراح معماري با نرم افزار  عمران 21

 پايان دوره راهنمايي 13960523 13960127 ندارد مرد 15 صبح نقشه كشي سازه عمران 22

نقشه كشي 
 عمومي ساختمان

 پايان دوره راهنمايي 13960810 13960317 ندارد مرد 15 عصر نقشه كشي سازه عمران 23

نقشه كشي 
 عمومي ساختمان

 13960323 13951225 ندارد مرد 15 صبح درودگر(مقدماتي ويژه دانشجويان) صنايع چوب 24

ديپلم يا دانشجوي 
 ندارد صنايع چوب

 صنايع چوب 25

كابينت سازي پيشرفته آشپزخانه باصفحه فشرده 
 13960531 13960303 ندارد مرد 15 عصر چوبي

ديپلم ودانشجوي 
 ندارد رشته صنايع چوب

 13960631 13960323 ندارد مرد 15 صبح درودگر(مقدماتي ويژه دانشجويان) صنايع چوب 26

ديپلم يا دانشجوي 
 ندارد صنايع چوب

 صنايع چوب 27

كابينت سازي پيشرفته آشپزخانه باصفحه فشرده 
 13960830 13960531 ندارد مرد 15 عصر چوبي

ديپلم ودانشجوي 
 ندارد رشته صنايع چوب

 ساختمان 28
و شيشه UPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفيل

 ندارد ديپلم 13960309 13960105 ندارد مرد 15 صبح
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 دوجداره

 ساختمان 29

و شيشه UPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفيل
 ندارد ديپلم 13960503 13960220 ندارد مرد 15 عصر دوجداره

 ساختمان 30

و شيشه UPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفيل
 ندارد ديپلم 13960531 13960309 ندارد مرد 15 صبح دوجداره

 ساختمان 31

و شيشه UPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفيل
 ندارد ديپلم 13960710 13960503 ندارد مرد 15 عصر دوجداره

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960407 13960220 ندارد مرد 15 صبح جوشكاري لوله كشي گاز خانگي و تجاري تاسيسات 32

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960406 13960219 ندارد مرد 15 صبح جوشكاري لوله كشي گاز خانگي و تجاري تاسيسات 33

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960615 13960407 ندارد مرد 15 صبح جوشكاري لوله كشي گاز خانگي و تجاري تاسيسات 34

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960617 13960406 ندارد مرد 15 صبح جوشكاري لوله كشي گاز خانگي و تجاري تاسيسات 35

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960322 13960130 ندارد مرد 15 صبح تزئين كننده فضاي داخلي * عمران 36

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960515 13960323 ندارد مرد 15 صبح تزئين كننده فضاي داخلي * عمران 37

 

 

  تبريز (کارگاههای ثابت)3-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 3جدول شماره 
 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز
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 ندارد سوم راهنمايي 96/3/4 96/1/14 ندارد زن 20 صبح-زوج سري دوز سرويس خواب صنايع پوشاك 1

 ندارد سوم راهنمايي 96/3/11 96/1/15 ندارد زن 20 صبح-فرد تكه دوزي با چرخ صنايع پوشاك 2

 ندارد سوم راهنمايي 96/4/28 96/3/16 ندارد زن 20 صبح-زوج سري دوز سرويس خواب صنايع پوشاك 3

 ندارد سوم راهنمايي 96/4/28 96/3/16 ندارد زن 20 صبح-فرد تكه دوزي با چرخ صنايع پوشاك 4

 ندارد سوم راهنمايي 96/6/29 96/5/2 ندارد زن 20 صبح-زوج سري دوز سرويس خواب صنايع پوشاك 5

 ندارد سوم راهنمايي 96/6/30 96/5/1 ندارد زن 20 صبح-فرد دوزنده لباس مبل صنايع پوشاك 6

7 
 راسته دوز صنايع پوشاك

صبح-دوشنبه-پنج 
 ندارد سوم راهنمايي 96/4/31 96/2/18 ندارد زن 20 شنبه

8 
 راسته دوز صنايع پوشاك

صبح-دوشنبه-پنج 
 ندارد سوم راهنمايي 96/7/20 96/5/3 ندارد زن 20 شنبه

 ندارد سوم راهنمايي 96/4/15 96/1/15 ندارد زن 20 صبح-شنبه-سه شنبه كاپشن دوز صنايع پوشاك 9

 ندارد سوم راهنمايي 96/3/21 96/1/20 ندارد زن 20 صبح-يكشنبه ترسيم الگوي شلوار و مدل سازي آن صنايع پوشاك 10

 ندارد سوم راهنمايي 96/3/24 96/1/16 ندارد زن 20 صبح-چهارشنبه ترسيم الگوي شلوار و مدل سازي آن صنايع پوشاك 11

 ندارد سوم راهنمايي 96/7/22 96/4/17 ندارد زن 20 صبح-شنبه-سه شنبه كاپشن دوز صنايع پوشاك 12

13 
 راسته دوز صنايع پوشاك

صبح-يكشنبه-
 ندارد سوم راهنمايي 96/6/31 96/3/28 ندارد زن 20 چهارشنبه

 ندارد ديپلم الكترونيك 96/5/14 96/1/14 ندارد مشترك 15 صبح-زوج ميكروكنترلر در رباتيك فناوري اطالعات 14
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15 
كنترل و 
 ابزاردقيق

طراح و تحليلگر مدارات ميكرو كنترلر 
avr ندارد ديپلم الكترونيك 96/5/14 96/1/14 ندارد مشترك 15 صبح-زوج 

 ندارد ديپلم الكترونيك 96/5/15 96/1/15 ندارد مشترك 15 صبح-فرد ميكروكنترلر در رباتيك فناوري اطالعات 16

17 

کنترل و 
 ابزاردقيق

طراح و تحليلگر مدارات ميکرو 
 ندارد ديپلم الکترونيک 96/5/15 96/1/15 ندارد مشترک 15 صبح-فرد avrکنترلر 

18 

فناوری 
 ندارد ديپلم الکترونيک 96/9/14 96/5/16 ندارد مشترک 15 صبح-زوج ميکروکنترلر در رباتيک اطالعات

19 

کنترل و 
 ابزاردقيق

طراح و تحليلگر مدارات ميکرو 
 ندارد ديپلم الکترونيک 96/9/14 96/5/16 ندارد مشترک 15 صبح-زوج avrکنترلر 

20 

فناوری 
 ندارد ديپلم الکترونيک 96/9/13 96/5/17 ندارد مشترک 15 صبح-فرد ميکروکنترلر در رباتيک اطالعات

21 

کنترل و 
 ابزاردقيق

طراح و تحليلگر مدارات ميکرو 
 ندارد ديپلم الکترونيک 96/9/13 96/5/17 ندارد مشترک 15 صبح-فرد avrکنترلر 

 برق 22
برنامه نويسی با استفاده از واسط 

 matlab در GUIگرافيکی 
صبح-دوشنبه-

 ندارد فوق ديپلم 96/2/28 96/1/21 ندارد مشترک 15 پنجشنبه

23 

فناوری 
 اطالعات

کاربر بانک اطالعاتی 
SQLServer ،Access*   96/5/31 96/3/1 ندارد مشترک 15 صبح-زوج 

پايان )
 ندارد (دورهراهنمايي

24 

فناوری 
 اطالعات

کاربر بانک اطالعاتی 
SQLServer ،Access*   96/5/31 96/3/2 ندارد مشترک 15 صبح-فرد 

پايان )
 ندارد (دورهراهنمايي

25 

فناوری 
 اطالعات

طراح انيميشن ساز با 
AFTEREFFECTS 96/6/15 96/3/1 ندارد مشترک 15 زوج-صبح 

پايان )
 ندارد (دورهراهنمايي

26 

فناوری 
 اطالعات

طراح انيميشن ساز با 
AFTEREFFECTS 96/7/15 96/4/1 ندارد مشترک 15 زوج-فرد 

پايان )
 ندارد (دورهراهنمايي
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 برق 27
اجرای سيستم مديريت هوشمند 

 برق ساختمان کارشناسی 96/3/10 96/2/2 ندارد مشترک 15 صبح-زوج ساختمان

 برق 28
اجرای سيستم مديريت هوشمند 

 برق ساختمان کارشناسی 96/3/10 96/2/3 ندارد مشترک 15 صبح-فرد ساختمان

 برق 29
اجرای سيستم مديريت هوشمند 

 برق ساختمان کارشناسی 96/4/21 96/3/13 ندارد مشترک 15 صبح-زوج ساختمان

 برق ساختمان كارشناسي 96/4/22 96/3/17 ندارد مشترك 15 صبح-فرد اجراي سيستم مديريت هوشمند ساختمان برق 30

31 

انرژي هاي نو و 
 برق ساختمان كارشناسي 96/3/17 96/2/1 ندارد مشترك 15 عصر-زوج تكنسين مميزي انرژي تجديد پذير

 برق ساختمان كارشناسي 96/5/30 96/4/24 ندارد مشترك 15 صبح-زوج اجراي سيستم مديريت هوشمند ساختمان برق 32

33 

انرژي هاي نو و 
 برق ساختمان كارشناسي 96/5/31 96/4/25 ندارد مشترك 15 صبح-فرد تكنسين مميزي انرژي تجديد پذير

34 

انرژي هاي نو و 
 برق ساختمان كارشناسي 96/7/5 96/6/1 ندارد مشترك 15 صبح-زوج تكنسين مميزي انرژي تجديد پذير

 برق ساختمان كارشناسي 96/7/6 96/6/2 ندارد مشترك 15 صبح-فرد اجراي سيستم مديريت هوشمند ساختمان برق 35

انرژي هاي نو و  36
 برق ساختمان كارشناسي 96/4/28 96/3/20 ندارد مشترك 15 عصر-زوج تكنسين مميزي انرژي تجديد پذير

انرژي هاي نو و  37
 برق ساختمان كارشناسي 96/6/15 96/5/2 ندارد مشترك 15 عصر-زوج تكنسين مميزي انرژي تجديد پذير

 برق صنعتي كارشناسي 96/7/26 96/3/22 ندارد مشترك 15 يكسره-دوشنبه-چهارشنبه ابزاردقيق كار برق 38

 PLC كارشناسي 96/4/8 96/2/23 ندارد مشترك 15 يكسره-شنبه-يكشنبه PLCراه اندازي سيستم هاي آكواترونيك توسط  مديريت آب 39

 PLC كارشناسي 96/5/12 96/4/10 ندارد مشترك 15 يكسره-شنبه-يكشنبه PLCراه اندازي سيستم هاي آكواترونيك توسط  مديريت آب 40



24 
 

 PLC كارشناسي 96/6/23 96/5/14 ندارد مشترك 15 يكسره-شنبه-يكشنبه PLCراه اندازي سيستم هاي آكواترونيك توسط  مديريت آب 41

2درجه  PLC كنترل و ابزاردقيق 42  PLC ديپلم الكترونيك 96/5/17 96/1/19 ندارد مشترك 15 زوج-صبح 

 PLC2 ديپلم الكترونيك 96/4/10 96/1/23 ندارد مشترك 15 صيح-سه شنبه WINccFLEXIBLEمانيتورينگ با نرم افزار  كنترل و ابزاردقيق 43

2درجه  PLC كنترل و ابزاردقيق 44  

-15يكشنبه-سه شنبه-  
 PLC ديپلم الكترونيك 96/6/10 96/1/20 ندارد مشترك 15 12

 PLC2 ديپلم الكترونيك 96/5/22 96/4/13 ندارد مشترك 15 صيح-يكشنبه سه شنبه WINccFLEXIBLEمانيتورينگ با نرم افزار  كنترل و ابزاردقيق 45

 PLC2 ديپلم الكترونيك 96/7/12 96/6/5 ندارد مشترك 15 صيح-يكشنبه سه شنبه WINccFLEXIBLEمانيتورينگ با نرم افزار  كنترل و ابزاردقيق 46

 فوق ديپلم 96/4/27 96/2/10 ندارد مشترك 15 صيح-يكشنبه سه شنبه Catiaكارور  مكانيك 47

نقشه خواني 
 صنعتي

 فوق ديپلم 96/6/28 96/5/1 ندارد مشترك 15 صيح-يكشنبه سه شنبه Catiaكارور  مكانيك 48

نقشه خواني 
 صنعتي

 Catiaكارور  فوق ديپلم 96/3/27 96/2/2 ندارد مشترك 15 صبح-زوج طراحي سطوح پيچيده و آزاد مكانيك 49

 Catiaكارور  فوق ديپلم 96/7/5 96/5/21 ندارد مشترك 15 صبح-زوج طراحي سطوح پيچيده و آزاد مكانيك 50

 فوق ديپلم 96/5/16 96/3/29 ندارد مشترك 15 صبح-زوج Solid worksكارور  مكانيك 51

نقشه خواني 
 صنعتي

 PLC2كارور  فوق ديپلم 96/6/5 96/1/14 ندارد مشترك 15 يكسره-فرد اتوماسيون كار صنعتي اتوماسيون صنعتي 52

 PLC2كارور  فوق ديپلم 96/7/1 96/2/2 ندارد مشترك 15 يكسره-زوج اتوماسيون كار صنعتي اتوماسيون صنعتي 53

 ديپلم 96/2/23 96/1/26 ندارد مشترك 15 صبح-زوج نصب و تنظيم سيستم عامل ويندوز فناوري اطالعات 54

 ICDLرايانه كار 
 1درجه

 ندارد ديپلم 96/1/24 96/1/27 ندارد مشترك 15 صبح-فرد راه اندازي و نگهداري دامنه شبكه فناوري اطالعات 55
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 ندارد فوق ديپلم 96/4/14 96/2/25 ندارد مشترك 15 صبح-زوج 2008مدير سرور  فناوري اطالعات 56

 ندارد فوق ديپلم 96/4/15 96/2/26 ندارد مشترك 15 صبح-فرد )msتكنسين پشتيباني سيستم عامل كاربران ( فناوري اطالعات 57

 ديپلم 96/5/18 96/4/17 ندارد مشترك 15 صبح-زوج نصب و تنظيم سيستم عامل ويندوز فناوري اطالعات 58

 ICDLرايانه كار 
 1درجه

 ندارد ديپلم 96/5/19 96/4/18 ندارد مشترك 15 صبح-فرد راه اندازي و نگهداري دامنه شبكه فناوري اطالعات 59

 ندارد فوق ديپلم 96/6/29 96/5/21 ندارد مشترك 15 صبح-زوج 2008مدير سرور  فناوري اطالعات 60

 ندارد فوق ديپلم 96/6/30 96/5/22 ندارد مشترك 15 صبح-فرد )msتكنسين پشتيباني سيستم عامل كاربران ( فناوري اطالعات 61

62 
انرژي هاي نو و 

 طراحي سيتم هاي فتوولتائيك تجديد پذير

صبح-شنبه-يكشنبه-
 ندارد كارشناسي برق 96/2/30 96/1/17 ندارد مشترك 15 پنجشنبه

63 
انرژي هاي نو و 

 ندارد كارشناسي برق 96/4/31 96/2/23 ندارد مشترك 15 عصر-زوج طراحي سيتم هاي فتوولتائيك تجديد پذير

64 
انرژي هاي نو و 

 ندارد كارشناسي برق 96/4/31 96/2/23 ندارد مشترك 15 عصر-شنبه-يكشنبه طراحي سيتم هاي فتوولتائيك تجديد پذير

65 
انرژي هاي نو و 

 طراحي سيتم هاي فتوولتائيك تجديد پذير

صبح-شنبه-يكشنبه-
 ندارد كارشناسي برق 96/5/30 96/3/4 ندارد مشترك 15 پنجشنبه

66 
انرژي هاي نو و 

 ندارد كارشناسي برق 96/7/30 96/5/2 ندارد مشترك 15 عصر-زوج طراحي سيتم هاي فتوولتائيك تجديد پذير

67 
انرژي هاي نو و 

 ندارد كارشناسي برق 96/7/30 96/5/1 ندارد مشترك 15 عصر-شنبه-يكشنبه طراحي سيتم هاي فتوولتائيك تجديد پذير

 ندارد ديپلم 96/4/15 96/1/23 ندارد مشترك 15 صبح-زوج كاربر گياهان دارويي كشاورزي 68

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/3/25 96/1/24 ندارد مشترك 15 صبح-فرد زعفران كار كشاورزي 69
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 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/2/28 96/1/23 ندارد مشترك 15 زوج-عصر تراريوم كشاورزي 70

 ندارد ديپلم 96/6/29 96/4/17 ندارد مشترك 15 صبح-زوج كاربر گياهان دارويي كشاورزي 71

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/5/26 96/3/28 ندارد مشترك 15 صبح-فرد زعفران كار كشاورزي 72

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/3/31 96/2/30 ندارد مشترك 15 زوج-عصر تراريوم كشاورزي 73

 ندارد ديپلم 96/7/31 96/4/31 ندارد مشترك 15 زوج-عصر كاربر گياهان دارويي كشاورزي 74

 ندارد ديپلم 96/4/27 96/2/3 ندارد مشترك 15 فرد -صبح INDESIGNكارور  فناوري اطالعات 75

 icdl2 ديپلم 96/4/22 96/2/26 ندارد مشترك 15 فرد -صبح  در كنترل پروژهPRIMAVERAكارور  فناوري اطالعات 76

 ندارد ديپلم 96/7/15 96/5/1 ندارد مشترك 15 فرد -صبح INDESIGNكارور  فناوري اطالعات 77

 icdl2 ديپلم 96/6/31 96/5/1 ندارد مشترك 15 فرد -صبح  در كنترل پروژهPRIMAVERAكارور  فناوري اطالعات 78

 عمران 79
 Revitطراحي نقشه هاي ساختماني با نرم افزار 

Architecture 96/4/3 96/2/3 ندارد مشترك 15 زوج-صبح 

كارداني نقشه كشي- 
 ندارد عمران- معماري

 عمران 80
 Revitطراحي نقشه هاي ساختماني با نرم افزار 

Architecture 96/4/4 96/2/4 ندارد مشترك 15 فرد-صبح 

كارداني نقشه كشي- 
 ندارد عمران- معماري

 ندارد فوق ديپلم 96/4/15 96/2/3 ندارد مشترك 15 فرد-صبح طراح فضاي سبز كشاورزي 81

 ندارد ديپلم 96/5/10 96/2/4 ندارد مشترك 15 زوج-صبح 3Dmaxطراحي معماري با  عمران 82

 عمران 83
 Revitطراحي نقشه هاي ساختماني با نرم افزار 

Architecture 96/6/6 96/4/6 ندارد مشترك 15 زوج-صبح 

كارداني نقشه كشي- 
 ندارد عمران- معماري

 عمران 84
 Revitطراحي نقشه هاي ساختماني با نرم افزار 

Architecture 96/6/7 96/4/7 ندارد مشترك 15 فرد-صبح 

كارداني نقشه كشي- 
 ندارد عمران- معماري

 ندارد فوق ديپلم 96/6/15 96/4/15 ندارد مشترك 15 فرد-صبح طراح فضاي سبز كشاورزي 85
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 ندارد ديپلم 96/8/10 96/5/11 ندارد مشترك 15 زوج-صبح 3Dmaxطراحي معماري با  عمران 86

 فناوري اطالعات 87
 با Enterpriseمهندس در توسعه وب هاي 
ASP.NET ندارد كارشناسي 96/4/31 96/2/23 ندارد مشترك 15 زوج-عصر 

 فناوري اطالعات 88
 با Enterpriseمهندس در توسعه وب هاي 
ASP.NET ندارد كارشناسي 96/6/30 96/5/28 ندارد مشترك 15 زوج-عصر 

 برق 89

 GUIبرنامه نويسي با استفاده از واسط گرافيكي 
 ندارد فوق ديپلم 96/5/10 96/4/1 ندارد مشترك 15 فرد-عصر matlabدر 

 ندارد فوق ديپلم 96/5/20 96/4/1 ندارد مشترك 15 فرد-عصر matlabسيستم هاي كنترل با  برق 90

 ندارد فوق ديپلم 96/5/10 96/2/15 ندارد مشترك 15 فرد-عصر بهينه سازي با مطلب برق 91

 ندارد فوق ديپلم 96/6/30 95/4/1 ندارد مشترك 15 فرد-عصر بهينه سازي با مطلب برق 92

 GISكارور  عمران 93

عصر-شنبه-يكشنبه-
 ندارد فوق ديپلم 96/2/25 96/2/2 ندارد مشترك 15 دوشنبه

 ندارد فوق ديپلم 96/5/7 96/2/30 ندارد مشترك 15 صبح-شنبه-دوشنبه gpsكارور  عمران 94

 ندارد فوق ديپلم 96/7/3 96/3/1 ندارد مشترك 15 عصر-شنبه-دوشنبه كارور دستگاه حفاري معدن 95

 ندارد فوق ديپلم 96/6/5 96/5/8 ندارد مشترك 15 صبح-شنبه-دوشنبه gisكارور  عمران 96

 ندارد فوق ديپلم 96/6/22 96/6/11 ندارد مشترك 15 صبح-شنبه-دوشنبه gpsكارور  عمران 97

 برق ساختمان كارشناسي 96/4/22 96/3/17 ندارد مشترك 15 صبح-فرد اجراي سيستم مديريت هوشمند ساختمان برق 98
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  سراب (کارگاههای ثابت)4-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 4جدول شماره 
 

 نام دوره آموزشي رشته رديف
نوبت 
 آموزشي

 جنسيت ظرفيت
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد سوم راهنمايي 1396/06/23 1395/09/06 ندارد مرد 14 صبح 2لوله كش ونصاب بهداشتي درجه تاسيسات 1

 ندارد سوم راهنمايي 1396/05/04 1396/01/14 ندارد مرد 14 عصر تعمير كار پكيچ شوفاژ گازي تاسيسات 2

 ندارد سوم راهنمايي 1396/7/24 1396/5/05 ندارد مرد 14 عصر تعمير كار آبگرمكن ديواري تاسيسات 3

 ندارد سوم راهنمايي 1396/02/14 1395/10/01 ندارد مرد 14 صبح جوشكاري سازه هاي فوالدي جوشكاري 4

 ندارد سوم راهنمايي 1396/06/31 1396/02/15 ندارد مرد 14 صبح جوشكاري سازه هاي فوالدي جوشكاري 5

 ندارد سوم راهنمايي 1396/01/27 1395/4/19 ندارد مرد 14 صبح 2برقكار صنعتي درجه برق 6

 ندارد سوم راهنمايي 1396/11/30 1396/01/28 ندارد مرد 14 صبح 2برقكار صنعتي درجه برق 7

 ندارد سوم راهنمايي 1396/4/12 1395/11/17 ندارد مرد 14 عصر 2برقكار صنعتي درجه برق 8

 ندارد سوم راهنمايي 1396/8/28 1396/4/13 ندارد مرد 14 عصر 2برقكار صنعتي درجه برق 9

 2درودگردرجه سوم راهنمايي 1396/6/31 1396/1/14 ندارد مرد 14 صبح 2كابينت ساز چوبي درجه درودگري 10

 ندارد سوم راهنمايي 1396/2/2 1395/6/3 ندارد مرد 14 صبح 2تعمير كار ماشينهاي الكتريكي درجه  1سيم پيچي 11

 ندارد سوم راهنمايي 1396/10/3 1396/2/3 ندارد مرد 14 صبح 2تعمير كار ماشينهاي الكتريكي درجه  1سيم پيچي 12

 ندارد سوم راهنمايي 1396/8/2 1395/12/2 ندارد مرد 14 عصر 2تعمير كار ماشينهاي الكتريكي درجه  1سيم پيچي 13

 ندارد سوم راهنمايي 1396/2/18 1395/7/1 ندارد مرد 14 صبح 2تعمير كار اتومبيل سواري درجه اتو مكانيك 14
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 ندارد سوم راهنمايي 1396/10/6 1396/2/19 ندارد مرد 14 صبح 2تعمير كار اتومببل سواري درجه اتو مكانيك 15

 ندارد سوم راهنمايي 1397/7/19 1395/8/23 ندارد مرد 14 صبح 2تعمير كار ماشينهاي الكتريكي درجه  2سيم پيچي 16
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 نام دوره آموزشي رشته رديف
نوبت 
 آموزشي

 جنسيت ظرفيت
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد ديپلم 96/4/17 95/9/20 ندارد مرد 14 عصر الكترونيك صنعتي الكترونيك 1

 ندارد ديپلم 96/10/27 96/4/19 ندارد مرد 14 عصر الكترونيك صنعتي الكترونيك 2

 ندارد ديپلم 96/8/30 96/2/19 ندارد مرد 14 صبح الكترونيك صنعتي الكترونيك 3

 ندارد ديپلم 96/2/16 95/12/18 ندارد مرد 14 صبح تعمير تلفن همراه فناوري اطالعات 4

 ندارد ديپلم 96/2/9 95/9/24 ندارد مرد 20 صبح مونتاژ كارتابلو برق برق 5

 ندارد ديپلم 96/6/9 96/2/11 ندارد مرد 20 صبح مونتاژ كارتابلو برق برق 6

 ندارد ديپلم 96/3/29 95/12/16 ندارد مرد 20 عصر plc2 كنترل ابزار دقيق 7

 ندارد ديپلم 96/6/28 96/3/31 ندارد مرد 20 عصر plc2 كنترل ابزار دقيق 8

 ندارد سيكل 96/4/22 95/10/15 ندارد مرد 13 صبح 2تراشكار درجه  مكانيك 9

 ندارد سيكل 96/10/13 96/4/24 ندارد مرد 13 صبح 2تراشكار درجه  مكانيك 10

11 
 سيكل 96/1/29 95/6/7 ندارد مرد 14 عصر 1تعمير اتومبيل هاي سواري درجه  صنايع خودرو

تعمير اتومبيل هاي 
 2سواري درجه 

12 
 سيكل 96/8/6 95/12/18 ندارد مرد 14 صبح 1تعمير اتومبيل هاي سواري درجه  صنايع خودرو

تعمير اتومبيل هاي 
 2سواري درجه 

 

  مراغه (کارگاههای ثابت)5-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 5جدول شماره 
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13 
 سيكل 96/9/6 96/2/2 ندارد مرد 14 عصر 1تعمير اتومبيل هاي سواري درجه  صنايع خودرو

تعمير اتومبيل هاي 
 2سواري درجه 

 ندارد سيكل 96/4/25 95/9/27 ندارد مرد 20 صبح 2تعمير اتومبيل هاي سواري درجه  صنايع خودرو 14

 ندارد سيكل 96/11/7 96/4/27 ندارد مرد 20 صبح 2تعمير اتومبيل هاي سواري درجه صنايع خودرو 15

 ندارد سيكل 96/3/25 95/7/19 ندارد مرد 20 عصر 2تعمير اتومبيل هاي سواري درجه  صنايع خودرو 16

 ندارد سيكل 96/10/27 96/3/27 ندارد مرد 22 عصر 2تعمير اتومبيل هاي سواري درجه صنايع خودرو 17

 ندارد سيكل 96/4/10 95/10/14 ندارد مرد 14 عصر جوشكاري سازه هاي فوالدي جوشكاري 18

 ندارد سيكل 96/8/21 96/4/12 ندارد مرد 14 عصر جوشكاري سازه هاي فوالدي جوشكاري 19

 ندارد سيكل 96/2/5 95/11/2 ندارد مرد 14 صبح كشتكارگلخانه هاي خاكي كشاورزي 20

 ندارد سيكل 96/4/31 96/2/9 ندارد مرد 14 صبح كشتكارگلخانه هاي خاكي كشاورزي 21

 ندارد سيكل 96/7/22 96/5/3 ندارد مرد 14 صبح كشتكارگلخانه هاي خاكي كشاورزي 22

 
 
 
 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد پايان دوره راهنمايي 1995/06/25 01/02/96 ندارد مرد 12 صبح 2برقكار ساختمان درجه  برق كار ساختمان 1

 ندارد پايان دوره راهنمايي 22/08/96 20/02/96 ندارد مرد 12 يك سره 2برقكار صنعتي درجه  برق كار صنعتي 2

  ميانه  (کارگاههای ثابت)6-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 6جدول شماره 
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 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/05/96 15/01/96 ندارد مرد 12 صبح 2تعمير كار برق خودرو درجه  اتومكانيك 3

 ندارد پايان دوره راهنمايي 20/07/96 21/01/96 ندارد مرد 12 صبح 2تعمير كار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه  اتومكانيك 4

 ندارد ديپلم 23/03/96 15/01/96 ندارد مرد 12 صبح 2 درچه plcكارور  كنترل صنعتي 5

 ندارد پايان دوره راهنمايي 25/06/96 15/01/96 ندارد مرد 12 صبح 2تراشكار درجه  تراشكار 6

7 
 جوشكاري

 ( E3جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي دستي 

SMAW(كار و دانش) ( ندارد پايان دوره راهنمايي 09/05/96 28/02/96 ندارد مرد 12 صبح 

 ندارد پايان دوره راهنمايي 20/04/96 15/02/96 ندارد مرد 12 صبح تعميركار تلفن همراه فناوري ارتباطات 8

 ندارد پايان دوره راهنمايي 30/08/96 10/03/96 ندارد مرد 12 صبح 2فرزكار درجه  فرزكاري 9

 ندارد پايان دوره راهنمايي 27/02/96 15/01/96 ندارد مرد 12 صبح پرورش دهنده قارچ دكمه اي كشاورزي 10

 ندارد پايان دوره راهنمايي 02/03/96 25/01/96 ندارد مرد 12 عصر زعفران كار كشاورزي 11

 ندارد پايان دوره راهنمايي 10/04/96 29/02/96 ندارد مرد 12 عصر پرورش دهنده قارچ دكمه اي كشاورزي 12

 ندارد پايان دوره راهنمايي 23/05/96 11/04/96 ندارد مرد 12 صبح پرورش دهنده قارچ دكمه اي كشاورزي 13

 ندارد پايان دوره راهنمايي 07/07/96 25/05/96 ندارد مرد 12 عصر زعفران كار كشاورزي 14

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13/04/96 03/03/96 ندارد مرد 12 عصر زعفران كار كشاورزي 15

 ندارد پايان دوره راهنمايي 25/05/96 14/04/96 ندارد مرد 12 عصر زعفران كار كشاورزي 16

 ندارد پايان دوره راهنمايي 07/07/96 28/05/96 ندارد مرد 12 عصر زعفران كار كشاورزي 17

 ندارد پايان دوره راهنمايي 27/06/96 21/0496 ندارد مرد 12 صبح تعميركار تلفن همراه فناوري ارتباطات 18

 ندارد ديپلم 31/05/95 24/03/96 ندارد مرد 12 صبح 2 درچه plcكارور  كنترل صنعتي 19

 ندارد ديپلم 08/08/96 01/06/96 ندارد مرد 12 صبح 2 درچه plcكارور  كنترل صنعتي 20
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 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/09/96 15/05/96 ندارد مرد 12 صبح 2تعمير كار برق خودرو درجه  اتومكانيك 21

 ندارد پايان دوره راهنمايي 31/04/96 15/01/96 ندارد زن 12 صبح نقشه كشي سازه عمران 22

 ندارد پايان دوره راهنمايي 15/08/96 01/05/96 ندارد زن 12 صبح نقشه كشي معماري عمران 23

 صنايع پوشاك 24

روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما ، سربند 
 ندارد پايان دوره راهنمايي 25/03/96 02/02/96 ندارد زن 12 صبح و پيش بند *

 صنايع پوشاك 25

روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما ، سربند 
 ندارد پايان دوره راهنمايي 20/05/96 27/03/96 ندارد زن 12 صبح و پيش بند *

 صنايع پوشاك 26

روپوش و ربدوشامبر دوز ، كت و پيژاما ، سربند 
 ندارد پايان دوره راهنمايي 15/07/96 21/05/95 ندارد زن 12 صبح و پيش بند *

 ندارد پايان دوره راهنمايي 16/03/96 15/01/96 ندارد زن 12 صبح بچه گانه و دخترانه دوز  صنايع پوشاك 27

 ندارد پايان دوره راهنمايي 19/05/96 17/03/96 ندارد زن 12 صبح بچه گانه و دخترانه دوز  صنايع پوشاك 28

 ندارد پايان دوره راهنمايي 22/07/96 20/05/96 ندارد زن 12 صبح بچه گانه و دخترانه دوز  صنايع پوشاك 29

 ندارد پايان دوره راهنمايي 08/03/96 15/01/96 ندارد زن 12 صبح اتوماسيون اداري فناوري اطالعات 30

 ندارد پايان دوره راهنمايي 08/03/96 15/01/96 ندارد زن 12 صبح اتوماسيون اداري فناوري اطالعات 31

 ندارد پايان دوره راهنمايي 21/04/96 09/03/96 ندارد زن 12 صبح كاربرد رايانه و اينترنت در محيط كار فناوري اطالعات 32

 ندارد پايان دوره راهنمايي 21/04/96 09/03/96 ندارد زن 12 صبح كاربرد رايانه و اينترنت در محيط كار فناوري اطالعات 33

 فناوري اطالعات 34

تكنسين پشتيباني برنامه هاي كاربردي كاربران 
)ms( ندارد كارداني 20/06/96 22/04/96 ندارد زن 12 صبح 

 ندارد پايان دوره راهنمايي 31/02/96 01/02/96 ندارد زن 12 صبح رايانه كار حسابدار مالي فناوري اطالعات 35

 ندارد پايان دوره راهنمايي 0/04/94÷ 01/03/96 ندارد زن 12 صبح حسابدار صنعتي حسابداري 36
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 ندارد پايان دوره راهنمايي 15/02/96 15/01/96 ندارد زن 12 صبح kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 37

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/03/96 15/02/96 ندارد زن 12 صبح kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 38

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/04/96 15/04/95 ندارد زن 12 صبح kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 39

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/05/96 15/04/96 ندارد زن 12 صبح kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 40

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/06/96 15/05/96 ندارد زن 12 صبح kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 41

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/07/96 15/06/96 ندارد زن 12 صبح kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 42

 ندارد پايان دوره راهنمايي 15/02/96 15/01/96 ندارد مرد 12 عصر kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 43

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/03/96 15/02/96 ندارد مرد 12 عصر kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 44

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/04/96 15/04/95 ندارد مرد 12 عصر kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 45

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/05/96 15/04/96 ندارد مرد 12 عصر kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 46

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/06/96 15/05/96 ندارد مرد 12 عصر kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 47

 ندارد پايان دوره راهنمايي 14/07/96 15/06/96 ندارد مرد 12 عصر kabكارآفريني مقدماتي بار رويكرد امور اداري 48

 
 
 
 

 نام دوره آموزشي رشته رديف
نوبت 
 آموزشي

 جنسيت ظرفيت
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد راهنمايی 1396/5/30 1396/1/16 ندارد زن 14 صبح 2نازکدوز زنانه درجه  طراحی دوخت 1

  کليبر  (کارگاههای ثابت)7-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 7جدول شماره 



23 
 

 ندارد راهنمايی 1396/5/30 1396/4/1 دارد زن 14 عصر الگو وبرش طراحی دوخت 2

 ندارد راهنمايی 1396/5/30 1396/2/6 دارد زن 14 صبح 2قاليبلفی درجه قليبلفی 3

 ندارد راهنمايی 1396/2/30 1396/1/20 دارد زن 14 صبح حسابداری مقدماتی حسابداری 4

 ندارد راهنمايی 1396/4/20 1396/3/1 دارد زن 14 صبح حسابداری پيشرفته حسابداری 5

 ندارد راهنمايی 1396/7/15 1396/4/22 دارد زن 14 صبح امور بانکی حسابداری 6

7 
فناوری 
 ندارد راهنمايی 1396/6/30 1396/3/10 دارد زن 14 صبح کاربر رايانه شخصی اطالعات

 ندارد راهنمايی 1396/2/5 1395/12/7 دارد زن 14 صبح طراحی نقشه فرش قاليبافی 8

 ندارد راهنمايی 1396/03/28 1395/11/14 دارد زن 14 صبح الگو وبرش طراحی دوخت 9

 ندارد راهنمايی 1396/2/11 1395/11/23 دارد مرد 14 عصر سيستم های مولد قدرت خودرو اتومکانيک 10

 ندارد راهنمايی 1396/3/21 1395/11/26 دارد زن 14 عصر 2قاليبلفی درجه  قاليبافی 11

 ندارد راهنمايی 1396/2/18 1395/7/1 دارد مرد 18 صبح 2اتومبيلهای سواری درجه  اتومکانيک 12

 ندارد راهنمايی 1396/3/2 1395/7/18 دارد مرد 12 صبح سيم پيچی برق 13

 ندارد راهنمايی 1396/4/5 1396/2/20 دارد مرد 12 صبح سرويس ونگهداری خودرو اتومکانيک 14

 ندارد راهنمايی  1396/5/22 1396/4/6 دارد مرد 12 صبح سرويس ونگهداری خودرو اتومکانيک 15

 ندارد راهنمايی 1396/6/10 1396/5/23 دارد مرد 12 صبح تکنولورژی خودرو اتومکانيک 16

 ندارد راهنمايی 1396/6/30 1396/6/12 دارد مرد 12 صبح تکنولورژی خودرو اتومکانيک 17

 ندارد راهنمايی 1396/5/10 1396/3/5 دارد مرد 12 صبح سيم پيچی تکفاز برق 18

 ندارد راهنمايی 1396/6/30 1396/5/12 دارد مرد 12 صبح نصب وسيم کشی ساختمان برق 19
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 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد ديپلم 96/4/2 96/1/23 ندارد مرد 14 يکسره پرورش دهنده زنبور عسل امور دامی 1

2 
 تاسيسات

توانايی نصب و تعميرات پکيج 
 ندارد ديپلم 96/2/23 96/1/19 ندارد مرد 12 صبح شوفاژگازی ديواری

 ندارد ديپلم 96/5/23 96/1/5 ندارد مرد 14 صبح کمک بتن ساز و بتن ريز عمران 3

4 
 جوشکاری

جوشکاری با فرآيند قوس الکتريکی 
 ندارد ديپلم 96/2/27 96/1/5 ندارد مرد 12 صبح دستی

 ندارد ديپلم 96/1/20 96/1/5 ندارد مرد 17 صبح کار آفرينی خدمات آموزشی 5

 ندارد ديپلم 96/1/20 96/1/5 ندارد مرد 17 صبح کار آفرينی خدمات آموزشی 6

 ندارد ديپلم 96/3/23 96/1/5 ندارد مرد 12 عصر سرويس و نگهداری خودرو صنايع خودرو 7

 ندارد ديپلم 96/3/23 96/1/5 ندارد مرد 12 عصر سرويس و نگهداری خودرو صنايع خودرو 8

 ندارد ديپلم 96/3/17 96/1/10 ندارد زن 14 صبح راسته دوزی صنايع پوشاک 9

 ندارد ديپلم 96/3/30 96/1/12 ندارد زن 14 يکسره الگوساز لباس به روش حجمی صنايع پوشاک 10

 ندارد ديپلم 96/5/12 96/2/10 ندارد مرد 14 عصر تعمير تلفن همراه الکترونيک 11

  مرند  (کارگاههای ثابت)8-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 8جدول شماره
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 ندارد ديپلم 96/6/24 96/1/31 ندارد مرد 14 يکسره تعميرات برق خودرو صنايع خودرو 12

13 
کنترل و ابزار 

 ندارد ديپلم 96/5/12 96/1/5 ندارد مرد 14 عصر 2 درجه plcکارور  دقيق

14 
فناوری 
 ندارد ديپلم 96/3/20 96/1/12 ندارد زن 12 صبح 2اتوماسيون اداری  اطالعات

15 
فناوری 
 ندارد ديپلم 96/2/20 96/1/10 ندارد زن 12 صبح شهروند الکترونيکی اطالعات

 ندارد ديپلم 96/6/30 96/3/10 ندارد مرد 14 صبح سرويس و نگهداری خودرو صنايع خودرو 16

 ندارد ديپلم 96/6/30 96/3/11 ندارد مرد 14 عصر سرويس و نگهداری خودرو صنايع خودرو 17

 ندارد ديپلم 96/6/30 96/3/25 ندارد زن 14 يکسره نازکدوز زنانه صنايع پوشاک 18

 ندارد ديپلم 96/6/30 96/3/20 ندارد زن 14 صبح راسته دوزی صنايع پوشاک 19

 ندارد ديپلم 96/6/30 96/3/1 ندارد زن 14 عصر راسته دوزی صنايع پوشاک 20

 ندارد ديپلم 96/6/30 96/3/1 ندارد مرد 14 يکسره پرورش دهنده زنبور عسل امور دامی 21

 ندارد ديپلم 96/6/30 96/3/10 ندارد مرد 14 يکسره کشتکارگلخانه های خاکی امور زراعی 22

23 

فناوری 
 اطالعات

تکنسين عمومی شبکه های 
 ندارد ديپلم 96/6/30 96/3/1 ندارد مرد 12 صبح کامپيوتری

24 

فناوری 
 ندارد ديپلم 96/6/30 96/3/1 ندارد زن 14 صبح کارور فتوشاپ اطالعات
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 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/3/20 95/7/10 ندارد مرد 19 صبح 2تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه  اتومكانيك 1

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/6/19 95/11/6 ندارد مرد 17 عصر 2تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه  اتومكانيك 2

 ندارد پايان دوره راهنمايي 95/4/26 96/4/1 ندارد مرد 15 صبح انجام سيرويس و نگهداري خودرو اتومكانيك 3

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/5/20 96/4/27 ندارد مرد 15 صبح انجام سيرويس و نگهداري خودرو اتومكانيك 4

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/6/15 96/5/21 ندارد مرد 15 صبح انجام سيرويس و نگهداري خودرو اتومكانيك 5

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/7/1 96/6/16 ندارد مرد 15 صبح سيستم سوخت رساني انژكتوري پرايد اتومكانيك 6

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/4/3 96/7/3 ندارد مرد 14 صبح 2برقكار ساختمان درجه  برق 7

 2درجه  پايان دوره راهنمايي 96/3/7 95/7/19 ندارد مرد 12 عصر 1برقكار ساختمان درجه  برق 8

 2درجه  پايان دوره راهنمايي 96/2/30 95/7/19 ندارد مرد 12 يكسره 1برقكار ساختمان درجه  برق 9

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/6/10 96/4/4 ندارد مرد 15 صبح(زوج) نصب و سيم كشي تجهيزات الكتريكي برق 10

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/6/11 96/4/5 ندارد مرد 15 صبح(فرد) نصب و سيم كشي تجهيزات الكتريكي برق 11

  شبستر  (کارگاههای ثابت)9-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره9جدول شماره 
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 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/6/10 96/4/4 ندارد مرد 15 عصر(زوج) نصب و سيم كشي تجهيزات الكتريكي برق 12

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/6/11 96/4/5 ندارد مرد 15 عصر(فرد) نصب و سيم كشي تجهيزات الكتريكي برق 13

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/2/30 95/10/15 ندارد مرد 14 صبح 2لوله كش و نصاب دستگاههاي حرارتي درجه  تاسيسات 14

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/7/1 96/3/1 ندارد مرد 14 صبح 2لوله كش و نصاب دستگاههاي حرارتي درجه  تاسيسات 15

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/4/20 96/3/2 ندارد مرد 15 عصر توانايي نصب وتعمير آبگرمكن ديواري تاسيسات 16

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/5/21 96/4/21 ندارد مرد 15 عصر توانايي نصب وتعمير پكيج شوفاژ ديواري تاسيسات 17

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/7/1 96/5/25 ندارد مرد 15 عصر توانايي نصب وتعمير پكيج شوفاژ ديواري تاسيسات 18

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/3/22 95/7/3 ندارد مرد 12 يكسره لوله كش گاز خانگي و تجاري  جوشكاري 19

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/3/20 95/7/3 ندارد مرد 14 صبح smawجوشكاري سازه هاي فوالدي  جوشكاري 20

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/6/30 96/3/24 ندارد مرد 14 صبح smawجوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي  جوشكاري 21

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/6/31 96/3/25 ندارد مرد 14 عصر smawجوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي  جوشكاري 22

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/05/10 96/01/19 ندارد زن 15 صبح نازك دوز زنانه خياطي 23

ICDL رايانه 24 2درجه   ندارد پايان دوره راهنمايي 96/02/23 95/12/25 ندارد زن 12 صبح 

ICDL رايانه 25 2درجه   ندارد پايان دوره راهنمايي 96/02/23 95/12/25 ندارد زن 12 صبح 

ICDL رايانه 26 2درجه   ندارد پايان دوره راهنمايي 96/02/20 95/12/25 ندارد زن 12 صبح 

ICDL رايانه 27 2درجه   ندارد پايان دوره راهنمايي 96/02/09 95/12/17 ندارد زن 12 صبح 

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/04/1 96/02/21 ندارد زن 14 صبح شهروند الكترونيكي رايانه 28

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/04/10 96/02/24 ندارد زن 14 صبح شهروند الكترونيكي رايانه 29
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 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/04/01 96/02/11 ندارد زن 15 صبح شهروند الكترونيكي رايانه 30

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/07/01 96/04/2 ندارد زن 12 صبح كاربر نرم افزار اداري رايانه 31

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/07/10 96/04/11 ندارد زن 12 صبح اتوماسيون اداري رايانه 32

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/07/02 96/04/3 ندارد زن 12 صبح طراحي گرافيك رايانه 33

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/03/01 95/12/26 ندارد زن 12 صبح دوخت مانتو خياطي 34

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/03/01 95/12/26 ندارد زن 13 صبح دوخت مانتو خياطي 35

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/3/27 95/12/28 ندارد زن 12 صبح دوخت مانتو خياطي 36

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/02/23 95/12/30 ندارد زن 12 صبح دوخت مانتو خياطي 37

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/07/10 96/03/2 ندارد زن 12 صبح نازك دوز زنانه خياطي 38

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/04/10 95/12/25 ندارد مرد 17 صبح-عصر پرورش دهنده زنبورعسل كشاورزي 39

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/04/15 95/12/25 ندارد مرد 16 صبح-عصر پرورش دهنده زنبورعسل كشاورزي 40

 ندارد پايان دوره راهنمايي 96/07/01 96/04/16 ندارد مرد 16 صبح-عصر پرورش دهنده زنبورعسل كشاورزي 41
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 نام دوره آموزشي رشته رديف
نوبت 
 آموزشي

 جنسيت ظرفيت
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

1 

 96/02/03 95/10/03 ندارد مرد 12 صبح تعميركار پكيج شوفاژ گازي تاسيسات

سوم 
 ندارد راهنمايي

2 

 96/05/25 96/02/09 ندارد مرد 12 صبح تعميركار پكيج شوفاژ گازي تاسيسات

سوم 
 ندارد راهنمايي

3 

 96/05/25 96/02/09 ندارد مرد 12 عصر تعميركار پكيج شوفاژ گازي تاسيسات

سوم 
 ندارد راهنمايي

4 

 برق

 (كار و 2برقكار صنعتي درجه 
 96/08/01 95/09/01 ندارد مرد 12 صبح دانش)

سوم 
 ندارد راهنمايي

5 

 برق

تعميركار ماشين هاي الكتريكي 
 96/02/16 95/02/25 ندارد مرد 13 عصر 2درجه 

سوم 
 ندارد راهنمايي

  اهر  (کارگاههای ثابت)10-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 10جدول شماره 
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6 

 برق

تعميركار ماشين هاي الكتريكي 
 96/11/14 96/02/19 ندارد مرد 12 عصر 2درجه 

سوم 
 ندارد راهنمايي

7 

 برق

نصب و سيم كشي تجهيزات 
 96/03/28 96/01/14 ندارد مرد 12 عصر مدارهاي الكتريكي ساختمان

سوم 
 ندارد راهنمايي

8 

 96/04/03 95/11/02 ندارد مرد 12 صبح  *2تعميركار برق خودرو درجه  اتومكانيك

سوم 
 ندارد راهنمايي

9 

 96/08/23 96/04/10 ندارد مرد 12 صبح  *2تعميركار برق خودرو درجه  اتومكانيك

سوم 
 ندارد راهنمايي

10 

 كامپيوتر

توليد كننده چند رسانه ي درجه 
 ندارد ديپلم 96/02/11 95/11/30 ندارد زن 12 صبح 2

 ندارد ديپلم 96/03/06 96/2/16 ندارد زن 12 صبح كارور فتوشاپ كامپيوتر 11

 ندارد ديپلم 96/03/30 96/03/09 ندارد زن 12 صبح كارور كورل دراو كامپيوتر 12

 ندارد ديپلم 96/05/01 96/04/03 ندارد زن 12 صبح كارور پيشرفته انترنت كامپيوتر 13

14 

 كامپيوتر

توليد كننده چند رسانه ي درجه 
 ندارد ديپلم 96/06/28 96/05/03 ندارد زن 12 صبح 2
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15 

 96/02/20 96/01/15 ندارد زن 12 صبح روبان دوز پيشرفته خياطي

سوم 
 روبان دوز مقدماتي  راهنمايي

16 
 96/03/06 96/02/24 ندارد زن 12 صبح برش كار مانتو خياطي

سوم 
 ندارد راهنمايي

17 
 96/04/10 96/03/08 ندارد زن 12 صبح دوخت مانتو خياطي

سوم 
 ندارد راهنمايي

18 
 خياطي

دوخت ملحفه، روتختي و لحاف 
 96/04/28 96/04/12 ندارد زن 12 صبح و روبالشي

سوم 
 ندارد راهنمايي

19 
 96/05/29 96/04/31 ندارد زن 12 صبح سري دوز سرويس خواب خياطي

سوم 
 ندارد راهنمايي

20 
 96/06/25 96/06/04 ندارد زن 12 صبح پولك دوز  و منجوق دوز خياطي

سوم 
 ندارد راهنمايي

21 
 95/01/24 95/09/20 ندارد زن 12 صبح راسته دوز خياطي

سوم 
 ندارد راهنمايي

22 

 خياطي
دوخت و اتوي قسمتهاي مختلف 

 كت و پالتو
 96/02/23 96/01/27 ندارد زن 12 عصر

سوم 
 راهنمايي

راسته ضخيم دوز و 
 سردوز
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23 
 96/04/03 96/02/26 ندارد زن 12 عصر روبان دوز پيشرفته خياطي

سوم 
 روبان دوز مقدماتي  راهنمايي

24 
 96/04/28 96/04/07 ندارد زن 12 عصر پولك دوز  و منجوق دوز خياطي

سوم 
 ندارد راهنمايي

25 
 96/06/12 96/05/01 ندارد زن 12 عصر سري دوز حرفه اي  خياطي

سوم 
 ندارد راهنمايي

26 
 خياطي

دوخت ملحفه، روتختي و لحاف 
 96/06/29 96/06/14 ندارد زن 12 صبح و روبالشي

سوم 
 ندارد راهنمايي

27 
 96/02/09 96/01/20 ندارد مرد 12 صبح دريل كار و اره كار  مكانيك

سوم 
 ندارد راهنمايي

28 
 96/03/17 96/02/10 ندارد مرد 12 صبح روتراش و فرم تراش مكانيك

سوم 
 ندارد راهنمايي

29 
 96/09/22 96/03/20 ندارد مرد 12 صبح 2تراشكاري درجه  مكانيك

سوم 
 ندارد راهنمايي

30 
 ندارد ديپلم 96/05/08 96/02/18 ندارد زن 12 صبح كاربر اموربانكي حسابداري

31 
 ديپلم 96/06/22 96/05/14 ندارد زن 12 صبح حسابداري عمومي پيشرفته حسابداري

حسابدار عمومي 
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 تكميلي

32 
 96/03/13 96/1/15 ندارد مرد 12 صبح 1نقشه بردار درجه  عمران

سوم 
 راهنمايي

كمك نقشه بردار 
 سال 10يا با 2درجه

 سابقه

33 
 96/05/18 96/03/20 ندارد مرد 12 صبح 1نقشه بردار درجه  عمران

سوم 
 راهنمايي

كمك نقشه بردار 
 سال 10يا با 2درجه

 سابقه

34 
 96/06/29 96/05/21 ندارد مرد 12 صبح 2كمك آرماتور بند درجه  عمران

پنج 
 ابتدايي

كارگر عمومي 
آرماتوربندي وقالب 

سال سابقه 5بندي يا 
 كار

35 
 جوشكاري

جوشكاري با فرآيند قوس 
 ( E3الكتريكي دستي 

SMAW( 96/02/05 95/11/02 ندارد مرد 12 صبح 

سوم 
 ندارد راهنمايي

36 

 جوشكاري

جوشكاري با فرايند قوس 
 96/05/01 96/02/09 ندارد مرد 12 صبح )SMAW(E3الكتريكي دستي 

سوم 
 ندارد راهنمايي

 جوشكاري 37
بازرسي  قطعات جوشكاري شده 

سوم  96/5/23 96/05/04 ندارد مرد 12 صبح
 ندارد
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 راهنمايي به صورت چشمي

38 

 جوشكاري

جوشكاري انواع اتصاالت فوالد 
معمولي به روش قوس الكتريكي 

 E2 , E3در سطح 

 96/07/04 96/05/28 ندارد مرد 12 صبح
سوم 

 راهنمايي
 ندارد

39 
 اتومكانيك

تعميركاراتومبيلهاي سواري 
 96/06/12 95/11/02 ندارد مرد 12 صبح 2بنزيني درجه 

سوم 
 ندارد راهنمايي

40 plc plc ندارد ديپلم 96/03/08 95/12/07 ندارد مرد 12 صبح 

41 plc plc ندارد ديپلم 96/05/31 96/03/16 ندارد مرد 12 صبح 

42 plc plc ندارد ديپلم 96/08/21 96/06/04 ندارد مرد 12 صبح 

43 
تعميركار 

 96/02/31 96/01/26 ندارد مرد 12 صبح تعميركار تلفن همراه  تلفن همراه 

سوم 
 ندارد راهنمايي

44 
تعميركار 

 96/04/19 96/03/06 ندارد مرد 12 صبح تعميركار تلفن همراه  تلفن همراه 

سوم 
 ندارد راهنمايي

45 
تعميركار 

 96/06/29 96/05/24 ندارد مرد 12 صبح تعميركار تلفن همراه  تلفن همراه 

سوم 
 ندارد راهنمايي
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46 
 96/02/25 95/10/25 ندارد مرد 12 صبح كاربر رايانه كامپيوتر

سوم 
 ندارد راهنمايي

47 
 96/03/07 96/02/30 ندارد مرد 12 صبح icdl2 كامپيوتر

سوم 
 ندارد راهنمايي

48 
 96/04/14 96/03/16 ندارد مرد 12 صبح icdl1 كامپيوتر

سوم 
 ندارد راهنمايي

49 
 96/07/05 96/04/17 ندارد مرد 12 صبح كاربر رايانه كامپيوتر

سوم 
 ندارد راهنمايي

 
 
 
 
 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد سيكل 96/5/24 96/1/15 - مرد 12 صبح نقشه كشي ساختمان عمران 1

 ندارد سيكل 96/3/20 96/1/15 - مرد 12 عصر كمك بنايي سفت كار عمران 2

  هشترود (کارگاههای ثابت)11-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 11جدول شماره 
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 ندارد سيكل 96/5/30 96/1/15 - مرد 12 صبح تعميركار پكيج ديواري تاسيسات 3

 ندارد سيكل 96/4/13 96/1/15 - مرد 12 عصر تعميركار آبرگرمكن ديواري تاسيسات 4

 ندارد سيكل 96/07/24 96/4/16 - مرد 12 صبح 2برق ساختمان درجه  برق 5

 ندارد سيكل 96/08/13 96/3/29 - مرد 12 صبح تعميركار اتومبيلهاي سواري فناوري خودرو 6

 ندارد سيكل 96/06/30 96/4/1 - مرد 12 عصر تعميركار برق خودرو فناوري خودرو 7

 ندارد سيكل 96/6/2 96/1/15 - زن 12 صبح نازك دوز زنانه خياطي 8

 ندارد سيكل 96/5/25 96/1/15 - زن 12 عصر تزئين البسه زنانه خياطي 9

 
 
 
 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

1 
 ابزار دقيق

نصب خازن هاي اصالح ضريب قدرت در 
 13960123 13951110 ندارد مرد 12 صبح تابلوهاي الكتريكي

 سيكل
 ندارد

2درجه  plc ابزار دقيق 2  ندارد سيكل 13960720 13960420 ندارد مرد 12 صبح 

 ندارد سيكل 13960415 13960230 ندارد مرد 12 صبح فن ورز شبكه هوايي برق ابزار دقيق 3

 ندارد سيكل 13960225 13960125 ندارد مرد 12 صبح فن ورز شبكه زميني برق ابزار دقيق 4

  بناب (کارگاههای ثابت)12-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 12جدول شماره
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5 
 اتومكانيك

 2تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 
 13960529 13951120 ندارد مرد 12 صبح *

 سيكل
 ندارد

 ندارد سيكل 13960220 13950929 ندارد مرد 12 صبح 2تعميركار برق خودرو درجه اتومكانيك 6

 ندارد سيكل 13960830 13960130 ندارد مرد 13 صبح تعميركار لوازم گردنده خانگي  برق 7

 ندارد سيكل 13960620 13950930 ندارد مرد 12 صبح  *2تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه  برق 8

 ندارد سيكل 13960122 13950922 ندارد مرد 12 عصر AUTO CADكارور  عمران 9

 ندارد سيكل 13960520 13960125 ندارد مرد 12 عصر 2نقشه كشي ساختمان درجه  عمران 10

 ندارد سيكل 13960520 13960130 ندارد مرد 12 صبح نقشه كشي سازه عمران 11

 ندارد سيكل 13960206 13951215 ندارد مرد 18 عصر پسته كار كشاورزي 12

 ندارد سيكل 13960330 13960210 ندارد مرد 12 عصر پرورش دهنده قارچ دكمه اي كشاورزي 13

 ندارد سيكل 13960520 13960401 ندارد مرد 12 عصر پرورش دهنده قارچ دكمه اي كشاورزي 14

 ندارد سيكل 13960315 13960130 ندارد مرد 12 صبح پرورش دهنده قارچ دكمه اي كشاورزي 15

 ندارد سيكل 13960430 13960320 ندارد مرد 12 صبح پرورش دهنده قارچ دكمه اي كشاورزي 16

 ندارد سيكل 13960424 13960223 ندارد مرد 9 صبح 2آشپز درجه  كشاورزي 17

 ندارد سيكل 13960605 13951004 ندارد مرد 15 صبح  (كار و دانش)2برقكار صنعتي درجه  برق 18

 ندارد سيكل 13960605 13950910 ندارد مرد 15 صبح  (كار و دانش)2برقكار صنعتي درجه  برق 19

 ندارد سيكل 13960115 13950914 ندارد مرد 12 صبح نصب وتعمير كولرهاي گازي پنجره اي واسپيلت تاسيسات 20

 تاسيسات 21

 (كار و 1تعميركار پكيج شوفاژ گازي درجه 
 13960528 13950929 ندارد مرد 12 عصر دانش)

 سيكل
 ندارد
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 ندارد سيكل 13960630 13960120 ندارد مرد 12 صبح تعميركننده سرد كننده هاي خانگي و تجاري تاسيسات 22

23 
 جوشكاري

 ( E3جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي دستي 

SMAW(كار و دانش) ( 
 سيكل 13960130 13951025 ندارد مرد 12 صبح

 ندارد

 ندارد سيكل 13960505 13960201 ندارد مرد 12 صبح E3جوشكاري  جوشكاري 24

 ندارد سيكل 13960307 13951025 ندارد زن 12 صبح ضخيم دوز زنانه خياطي 25

 ندارد سيكل 13960315 13950915 ندارد زن 15 صبح نازك دوز زنانه خياطي 26

 ندارد سيكل 13960129 13951008 ندارد زن 15 صبح ضخيم دوز زنانه خياطي 27

 ندارد سيكل 13960128 13951008 ندارد زن 12 صبح PHOTOSHOPكارور  رايانه 28

 ندارد سيكل 13960128 13951025 ندارد زن 12 صبح كارور عمومي رايانه شخصي رايانه 29

 ندارد سيكل 13960128 13951008 ندارد زن 12 صبح PHOTOSHOPكارور  رايانه 30

 ندارد سيكل 13960128 13951025 ندارد زن 12 صبح كارور عمومي رايانه شخصي رايانه 31

 ندارد سيكل 13960502 13960130 ندارد زن 12 صبح AFTEREFFECTSكارور رايانه 32

 ندارد سيكل 13960212 13951019 ندارد زن 12 صبح كاربر امور بانكي رايانه 33

 ندارد سيكل 13960117 13951112 ندارد زن 15 صبح شلوار دوز * خياطي 34
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 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  
 شبانه روزي

 پايان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

1 
كنترل ابزار 

 دقيق
 ديپلم 24/2/1396 1/7/1396 ندارد مرد صبح صبح 2درجهPLCكارور

 ندارد

 يكسره يكسره 2تعمير كار برق خودرو درجه  صنايع خودرو 2
 ندارد مرد

1/7/1396 30/3/1396  
پايان دوره 

 راهنمائي

 ندارد

 يكسره يكسره تعمير كار ماشينهاي الكتريكي برق 3
 ندارد مرد

1/7/1396 21/3/1396  
پايان دوره 

 راهنمائي

 ندارد

 يكسره يكسره تعمير كار ماشينهاي الكتريكي برق 4
 ندارد مرد

1/7/1396 21/3/1396  
پايان دوره 

 راهنمائي

 ندارد

 يكسره يكسره تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزيني صنايع خودرو 5
 ندارد مرد

1/7/1396 30/3/1396  
پايان دوره 

 راهنمائي

 ندارد

 يكسره يكسره 2برقكار صنعتي درجه  برق 6
 ندارد مرد

1/7/1396 30/3/1396  
پايان دوره 

 راهنمائي

 ندارد

 يكسره يكسره تعمير لوازم خانگي برق 7
 ندارد مرد

1/4/1396 31/6/1396 
پايان دوره 

 راهنمائي

 ندارد

 نداردپايان دوره  18/2/1396 15/1/1396 ندارد مرد صبح صبح بافنده فرشينهصنايع دستي  8

  بستان آباد  (کارگاههای ثابت)13-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 13جدول شماره 
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 راهنمائي بافت

 
 
 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد سوم راهنمائي 1396/04/31 1396/2/20 ندارد مرد يا زن 12 صبح كاربر رايانه فناوري اطالعات 1

 كاربر رايانه سوم راهنمائي 1396/04/31 1396/02/20 ندارد مرد يا زن 12 صبح كاربر نرم افزار اداري فناوري اطالعات 2

 كاربر رايانه ديپلم 1396/04/31 1396/03/01 ندارد مرد يا زن 12 صبح برنامه نويسي سي شارپ فناوري اطالعات 3

 كاربر رايانه ديپلم 1396/04/31 1396/03/01 ندارد مرد يا زن 12 عصر تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري فناوري اطالعات 4

5 

 ديپلم 1396/04/31 1396/03/01 ندارد مرد يا زن 12 عصر  سرور2012ويندوز فناوري اطالعات

تكنسين عمومي 

شبكه هاي 

 كامپيوتري

 ندارد سوم راهنمائي 1396/06/31 1396/05/01 ندارد مرد يا زن 12 صبح كاربر رايانه فناوري اطالعات 6

 كاربر رايانه سوم راهنمائي 1396/06/31 1396/05/01 ندارد مرد يا زن 12 صبح كاربر نرم افزار اداري فناوري اطالعات 7

 كاربر رايانه ديپلم 1396/06/31 1396/04/31 ندارد مرد يا زن 12 عصر برنامه نويسي اندرويد فناوري اطالعات 8

 كاربر رايانه ديپلم 1396/06/31 1396/04/31 ندارد مرد يا زن 12 عصر طراحي صفحات وب فناوري اطالعات 9

 كاربر رايانه ديپلم 1396/06/31 1396/04/31 ندارد مرد يا زن 12 صبح SQL Serverبرنامه نويس  فناوري اطالعات 10

 ندارد سوم راهنمائي 1396/3/31 1395/07/01 ندارد مرد  12 صبح 2تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه اتومكانيك 11

 ندارد سوم راهنمائي 96/03/31 95/07/01 ندارد مرد 12 صبح 2تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه اتومكانيك 12

  هريس (کارگاههای ثابت)14-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 14جدول شماره 
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 ندارد سوم راهنمائي 96/5/31 96/04/01 ندارد مرد يا زن 12 صبح سرويس و نگهداري خودرو اتومكانيك 13

 ندارد سوم راهنمائي 96/6/31 96/4/1 ندارد مرد يا زن 12 صبح عيب يابي تعمير و رفع عيب موتورهاي بنزيني اتومكانيك 14

 ندارد سوم راهنمائي 96/6/31 96/2/15 ندارد زن 12 صبح الگوساز و برشكار لباس زنانه طراحي و دوخت 15

 ندارد سوم راهنمائي 96/6/31 96/2/15 ندارد زن 12 عصر نازك دوز زنانه طراحي و دوخت 16

 ندارد سوم راهنمائي 96/5/31 96/2/1 ندارد زن 12 صبح قاليبافي درجه دو صنايع  دستي 17

 ندارد سوم راهنمائي 96/4/15 96/1/15 ندارد زن 15 صبح نازك دوز زنانه صنايع  دستي 18

 ندارد سوم راهنمائي 96/6/31 96/4/30 ندارد زن 15 عصر بافندگي صنايع  دستي 19

 ندارد راهنمايي 1396/6/31 1396/02/25 ندارد مرد يا زن 12 صبح  سطح کاملKABکارآفرينی رويکرد  خدمات 27

 خدمات 28

(  ساعت مدير 70) 19/11/1/2-2كد دوره

 ندارد ديپلم 1396/6/32 1396/02/26 ندارد مرد يا زن 12 صبح آموزشگاه فني و حرفهي

 ندارد سوم راهنمايي 1396/6/33 1396/02/27 ندارد مرد 12 صبح پرورش دهنده قارچ خوراكي كشاورزي 29

 ندارد سوم راهنمايي 1396/6/34 1396/02/28 ندارد مرد عصر صبح پرورش دهنده زنبور عسل كشاورزي 30

 
 
 
 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 96/2/19 95/9/27 ندارد زن 12 صبح 15 تبريز  2قالي باف درجه  صنعت فرش 1

  الله تبريز  (کارگاههای ثابت)15-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 15جدول شماره 
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 95/3/24 95/12/14 ندارد زن 12 عصر 15 تبريز  قالي باف تركي صنعت فرش 2

 96/2/19 95/9/27 ندارد زن 12 صبح 15 تبريز  2قالي باف درجه  صنعت فرش 3

 95/3/24 95/12/14 ندارد زن 12 عصر 15 تبريز  قالي باف تركي صنعت فرش 4

 96/4/6 95/10/18 ندارد مرد 12 صبح 15 تبريز  طال ساز  طال و جواهر 5

 96/4/6 95/10/18 ندارد مرد 12 صبح 15 تبريز  طال ساز  طال و جواهر 6

 96/6/1 96/2/1 ندارد مشترك 12 عصر  15 تبريز  تراش سنگهاي قيمتي طال و جواهر 7

8 
صنايع دستي روي 

 96/2/30 96/1/19 ندارد زن 12 صبح 15 تبريز  حكاكي روي فلز فلز

9 
صنايع دستي روي 

 96/4/10 96/2/31 ندارد زن 12 صبح 15 تبريز  حكاكي روي فلز فلز

10 
صنايع دستي روي 

 96/6/30 96/4/11 ندارد زن 12 صبح 15 تبريز  حكاكي روي فلز فلز

11 
صنايع دستي روي 

 96/4/10 96/1/20 ندارد زن 12 عصر 15 تبريز  قلم زني  فلز

12 
صنايع دستي روي 

 96/6/30 96/4/11 ندارد زن 12 عصر 15 تبريز  قلم زني  فلز
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 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

1 
 ندارد ديپلم 96/3/1 96/1/25 ندلرد مرد 20 عصر فن ورز شبكه هوايي

فن ورز شبكه 
 هوايي

 2برق ساختمان  ندارد سيكل 96/6/31 96/2/15 ندلرد مرد 12 صبح 2برق ساختمان  2

 سيكل 96/6/15 96/2/10 ندلرد مرد 12 عصر 1برق ساختمان  3
برق ساختمان 

 1برق ساختمان  2درجه

4 
 ندارد سيكل 96/2/31 96/2/15 ندارد مرد 15 عصر الزمات ايمني دربرق

الزمات ايمني 
 دربرق

5 
 ندارد ديپلم 96/4/15 96/3/1 ندارد مرد 20 عصر فن ورز شبكه هوايي

فن ورز شبكه 
 هوايي

6 
 ندارد ديپلم 96/5/31 96/4/20 ندارد مرد 20 عصر فن ورز شبكه هوايي

فن ورز شبكه 
 هوايي

7 
 ندارد ديپلم 96/6/31 96/5/25 ندارد مرد 20 صبح فن ورز شبكه هوايي

فن ورز شبكه 
 هوايي

8 
 ندارد ديپلم 96/3/15 96/3/1 ندارد مرد 15 عصر الزمات ايمني دربرق

الزمات ايمني 
 دربرق

 ندارد ديپلم 96/3/31 96/3/15 ندارد مرد 15 عصر الزمات ايمني دربرق 9
الزمات ايمني 

  ورزقان  (کارگاههای ثابت)17-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 17جدول شماره 



44 
 

 دربرق

10 
 ندارد ديپلم 96/4/15 96/4/1 ندارد مرد 15 عصر الزمات ايمني دربرق

الزمات ايمني 
 دربرق

11 
پرورش دهنده 

 ندارد سيكل 96/3/25 96/1/15 ندارد مرد 15 صبح زنبورعسل

پرورش دهنده 
 زنبورعسل

12 
پرورش دهنده 

 ندارد سيكل 96/5/31 96/3/25 ندارد مرد 15 صبح زنبورعسل

پرورش دهنده 
 زنبورعسل

13 
پرورش دهنده 
 ندارد سيكل 96/6/31 96/5/31 ندارد مرد 15 صبح ماهيان آكواريمي

پرورش دهنده 
 ماهيان آكواريمي

14 
پرورش دهنده 

 ندارد سيكل 96/3/25 96/1/15 ندارد مرد 15 عصر زنبورعسل

پرورش دهنده 
 زنبورعسل

15 
پرورش دهنده 

 ندارد سيكل 96/5/31 96/3/25 ندارد مرد 15 عصر زنبورعسل

پرورش دهنده 
 زنبورعسل

16 

پرورش دهنده 
 ندارد سيكل 96/6/31 96/5/31 ندارد مرد 15 عصر ماهيان آكواريمي

پرورش دهنده 
 ماهيان آكواريمي

17 

تعميراتومبيل هاي 
 ندارد سيكل 96/6/31 95/12/01 ندارد مرد 15 عصر سواري ينزيني

تعميراتومبيل 
هاي سواري 

 ينزيني

18 

تعميراتومبيل هاي 
 ندارد سيكل 96/6/31 95/12/15 ندارد مرد 15 صبح سواري ينزيني

تعميراتومبيل 
هاي سواري 

 ينزيني

 2كابينت سازي  ندارد سيكل 96/5/25 86/1/15 ندارد مرد 15 عصر 2كابينت سازي  19

 مانتودوز ندارد سيكل 96/4/10 96/2/10 ندارد زن 15 صبح مانتودوز 20
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 مانتودوز ندارد سيكل 96/4/10 96/2/10 ندارد زن 15 عصر مانتودوز 21

 مانتودوز ندارد سيكل 96/6/10 96/4/10 ندارد زن 15 صبح مانتودوز 22

 مانتودوز ندارد سيكل 96/6/10 96/4/10 ندلرد زن 15 عصر مانتودوز 23

 معرق كاري ندارد سيكل 96/4/15 96/3/25 ندارد مرد 15 صبح معرق كاري 24

 معدن كار عمومي ندارد سيكل 96/6/1 96/2/1 ندارد مرد 15 صبح معدن كار عمومي 25

 لق گير ندارد سيكل 96/3/1 96/2/1 ندارد مرد 15 عصر لق گير 26

 ندارد سيكل 96/5/15 96/3/1 ندارد مرد 15 عصر كارگراستخراج زغال 27

كارگراستخراج 
 زغال

28 

مسئول ايمني 
 ندارد سيكل 96/6/25 96/5/15 ندارد مرد 15 عصر درمعدن

مسئول ايمني 
 درمعدن

 دريل كارو اره كار ندارد سيكل 96/1/31 96/1/15 ندارد مرد 15 عصر دريل كارو اره كار 29

 دريل كارو اره كار ندارد سيكل 96/2/15 96/2/1 ندارد مرد 15 عصر دريل كارو اره كار 30

 دريل كارو اره كار ندارد سيكل 96/2/30 96/2/15 ندارد مرد 15 عصر دريل كارو اره كار 31

 دريل كارو اره كار ندارد سيكل 96/3/15 96/2/31 ندارد مرد 15 عصر دريل كارو اره كار 32

 دريل كارو اره كار ندارد سيكل 96/3/30 96/3/15 ندارد مرد 15 عصر دريل كارو اره كار 33

 دريل كارو اره كار ندارد سيكل 96/4/15 96/4/1 ندارد مرد 15 عصر دريل كارو اره كار 34

 دريل كارو اره كار ندارد سيكل 96/4/30 96/4/15 ندارد مرد 15 عصر دريل كارو اره كار 35

 كمك آرماتوور بند  36
 سيكل 96/3/15 96/1/15 ندارد مرد 20 صبح 2درجه 

آرماتور بند 
 3درجه 

 كمك آرماتوور 
 2بند درجه 

 سيكل 96/3/15 96/1/15 ندارد مرد 20 عصر 1آرماتوربند درجه  37
آرماتوربند درجه کمک آرماتور 
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 1 2بند درجه 

38 
 سيكل 96/5/15 96/3/15 ندارد مرد 20 صبح بناي سفت كار 

بنای سفت 
 بناي سفت كار  3کاردرجه 

39 
كمك گچ كار درجه 

 3گچ کاردرجه  سيكل 96/3/15 96/1/15 ندلرد مرد 20 عصر 2

كمك گچ كار 
 2درجه 

40 
گازخانگي وتجاري 

 ندارد سيكل 96/6/31 96/2/15 ندارد مرد 20 صبح 2درجه

گازخانگي وتجاري 
 2درجه

 GISكارور ندارد ديپلم 96/2/31 96/2/15 ندارد مرد 20 صبح GISكارور 41

 GPSكارور  ندارد ديپلم 96/4/15 96/2/31 ندارد مرد 20 عصر GPSكارور  42

 
 
 
 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960601 13960105 ندارد مرد 14 صبح  هاديشهر18شماره  1
 18شماره 

 هاديشهر

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960212 13960119 ندارد مرد 14 عصر  هاديشهر18شماره  2
 18شماره 

 هاديشهر

 پايان دوره راهنمايي 13960303 13960216 ندارد مرد 14 عصر  هاديشهر18شماره  3

كار با قطعات پايه و 
وسايل اندازه گيري 

 الكتريكي

 18شماره 
 هاديشهر

  هاديشهر  (کارگاههای ثابت)18-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 18جدول شماره 
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 ندارد ديپلم 13960425 13960401 ندارد مرد 14 عصر  هاديشهر18شماره  4
 18شماره 

 هاديشهر

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960529 13960507 ندارد مرد 14 عصر  هاديشهر18شماره  5
 18شماره 

 هاديشهر

 كاربا نرم افزار آفيس ديپلم 13960505 13960427 ندارد مرد 14 عصر  هاديشهر18شماره  6
 18شماره 

 هاديشهر

7 
 هاديشهر 18شماره 

 (كارگاه زندان)
 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960422 13960122 ندارد مرد 14 يكسره

 18شماره 
هاديشهر (كارگاه 

 زندان)

 androidكاربر  ديپلم كامپيوتر 13960419 13960121 ندارد مرد 14 صبح  هاديشهر18شماره  8
 18شماره 

 هاديشهر

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960227 13960202 ندارد مرد 14 عصر  هاديشهر18شماره  9
 18شماره 

 هاديشهر

10 
 هاديشهر 18شماره 

 (كارگاه زندان)
 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960602 13960425 ندارد مرد 14 صبح

 18شماره 
هاديشهر (كارگاه 

 زندان)

 ندارد كارداني كامپيوتر 13960601 13960424 ندارد مرد 14 صبح  هاديشهر18شماره  11
 18شماره 

 هاديشهر

 كارداني كامپيوتر 13960715 13960604 ندارد مشترك 14 صبح  هاديشهر18شماره  12
نصب و پيكر بندي 

 2012ويندوز سرور 

 18شماره 
 هاديشهر

 ديپلم 13960620 13960306 ندارد مشترك 14 عصر  هاديشهر18شماره  13
كارور عمومي رايانه 

 شخصي

 18شماره 
 هاديشهر

 14 عصر  هاديشهر18شماره  14
 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960631 13960301 ندارد مرد

 18شماره 
 هاديشهر
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 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد ديپلم 1396/06/10 1396/05/01 خير مرد 14 صبح ايمنی و بهداشت صنعتی بهداشت و ايمنی 1

صنايع دستی  2
 0396/06/01 1396/05/04 خير مرد 14 صبح قالي باف تابلويي (کار و دانش) (فرش)

پايان دروه 
 راهنمايي

قالی باف 
 (کار 2درجه 

 و دانش)

3 
 برق

 (کار و 2برقکار صنعتی درجه 
 ندارد راهنمايی 1396/10/14 1396/01/14 خير مرد 14 صبح دانش)

4 
 1396/04/20 1396/03/02 خير مرد 14 صبح پرورش دهنده قارچ دکمه ای امور باغي

پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

5 
 1396/07/01 1396/04/01 خير مرد 14 عصر مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق * برق

پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

6 
فناوری 
 1396/04/10 1396/01/14 خير مرد 14 صبح کاربر رايانه (کار و دانش) اطالعات

پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

7 

 1396/03/01 1396/01/14 خير مرد 14 صبح زعفران کار امور زراعي

پايان دوره اول 
متوسطه(پايان 
 ندارد دوره راهنمايی)

8 

فناوری 
 1396/06/11 1396/04/11 خير مرد 14 صبح کاربر نرم افزار اداری *

پايان دوره 
كاربر رايانه 
يا اپراتوري 

  ملکان(کارگاههای ثابت)19-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 19جدول شماره 
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 كامپيوتر راهنمايی اطالعات

9 
صنايع دستی 

 1396/05/03 1396/01/14 خير مرد 14 صبح  (کار و دانش)2قالی باف درجه  (فرش)
پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

 ندارد ديپلم 1396/03/31 1396/01/14 خير مرد 14 صبح كاربر گياهان دارويي امور زراعي 10

11 
 صنايع خودرو

تعميرکار اتومبيل های سواری 
 1396/07/14 1396/01/14 خير مرد 14 صبح  *2بنزينی درجه 

پايان دوره  
 ندارد راهنمايی

12 
 1396/05/14 1396/01/14 خير مرد 14 عصر  *2تعميرکار برق خودرو درجه  صنايع خودرو

پايان دوره  
 ندارد راهنمايی

13 
کنترل و ابزار 

 ندارد ديپلم 1396/03/31 1396/01/14 خير مرد 14 عصر  *2 درجه PLCکارور  دقيق

14 
 1396/06/10 1396/05/15 خير مرد 14 عصر دريل کار و اره کار * مکانيک

پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

15 
 برق

تعميرکار ماشين های الکتريکی 
 1396/08/30 1396/01/14 خير مرد 14 صبح  *2درجه 

پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

 1396/07/14 1396/01/14 خير مرد 14 صبح تعميرکار تراکتور و تيلر مکانيک 16
پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

 1396/06/30 1396/04/15 خير مرد 14 عصر تعمير ماشين های الکتريکی تک فاز برق 17
پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

 1396/05/30 1396/05/11 خير مرد 14 عصر برق و تزئينات پرايد مکانيک 18
پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

 1396/06/22 1396/06/01 خير مرد 14 عصر موتور و گيربکس پرايد مکانيک 19
پايان دوره 
 ندارد راهنمايی

 1396/05/10 1396/04/18 خير مرد 14 عصر کاشت محصوالت گلخانه ای امور باغی 20
پايان دوره 

 ندارد
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 راهنمايی

 
 
 

 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 1396/3/15 1396/2/1 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو اتوماسيون فناوری 1

 1396/6/10 1396/4/15 ندارد زن 15 عصر ثابت اسکو اتوماسيون فناوری 2

 1396/3/16 1396/01/15 ندارد مرد 15 عصر ثابت اسکو اينترنت پيشرفته فناوری 3

4 
صنايع دستی 
 1396/03/31 1396/01/15 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو تکه دوزی با چرخ سرمه دوزی

5 
صنايع دستی 
 1396/6/15 1396/4/10 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو سرمه دوزی سرمه دوزی

6 
صنايع دستی 
 1396/6/15 1396/4/10 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو   سرمه دوزی

7 
صنايع دستی 
 1396/03/31 1396/01/15 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو تکه دوزی با چرخ سرمه دوزی

 1396/02/30 1396/01/16 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو کافی شاپ اشپزی 8

 1396/02/31 1396/01/15 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو کافی شاپ اشپزی 9

  اسکو  (کارگاههای ثابت)20-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 20جدول شماره 
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 1396/05/31 1396/03/01 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو مهارتهای سالم زيستن اشپزی 10

 1396/06/01 1396/03/02 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو مهارتهای سالم زيستن اشپزی 11

 1396/06/31 1396/06/01 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو حلوا پزی اشپزی 12

 1396/06/30 1396/06/02 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو حلوا پزی اشپزی 13

 96/06/31 96/01/15 ندارد مرد 15 صبح ثابت اسکو 2برقکار ساختمان درجه  برق 14

 96/04/31 96/01/15 ندارد مرد 15 عصر ثابت اسکو 1برقکار ساختمان درجه  برق 15

 1396/06/31 1396/05/01 ندارد مرد 15 عصر ثابت اسکو برق کار صنعتی برق 16

17 

طراحی 
 1396/04/20 1396/01/15 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو مانتو دوز ودوخت

18 

طراحی 
 1396/05/31 1396/01/15 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو مانتو دوز ودوخت

19 

طراحی 
 1396/07/15 1396/04/21 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو الگو ساز برشکار ودوخت 

20 

صنايع غذايی 
 1396/05/30 1396/04/01 ندارد زن 15 صبح ثابت اسکو صنايع غذايی طب سنتی طب سنتی

 

 

 
 
 

 پيش نيازحداقل  پايان دوره شروع دورهامكانات  شبانه  جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف

  آذرشهر  (کارگاههای ثابت)21-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 21جدول شماره 
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 تحصيالت روزي

 ندارد سوم رهنمايی 96/02/25 96/01/16 ندارد مرد - زن 15 صبح پسته کاری کشاورزی 1

 ندارد سوم رهنمايی 96/02/27 96/01/21 ندارد مرد - زن 15 صبح زعفرانکاری کشاورزی 2

 ندارد سوم رهنمايی 96/05/01 96/03/01 ندارد مرد - زن 15 صبح پرورش قارچ دگمه ای کشاورزی 3

 ندارد سوم رهنمايی 96/03/01 96/01/22 ندارد مرد - زن 15 صبح کشت محصوالت گلخانه ای کشاورزی 4

 ندارد سوم رهنمايی 04/31 /96 96/02/15 ندارد مرد - زن 15 صبح کشتکار گلخانه خاکی کشاورزی 5

6 
 جوشکاری

جوشکارسازه های فوالدی با فرايند 
SMAW ندارد سوم رهنمايی 96/05/13 96/02/1 ندارد مرد - زن 15 صبح 

7 
 جوشکاری

جوشکارسازه های فوالدی با فرايند 
SMAW ندارد سوم رهنمايی 96/06/12 96/02/20 ندارد مرد - زن 15 صبح 

 ندارد سوم رهنمايی 96/03/15 96/01/10 ندارد مرد - زن 15 صبح سرويس نگهداری خودرو اتومکانيک 8

 ندارد سوم رهنمايی 96/05/15 96/03/17 ندارد مرد - زن 15 صبح سرويس نگهداری خودرو اتومکانيک 9

 ندارد سوم رهنمايی 96/04/15 96/01/15 ندارد مرد - زن 15 صبح plc الکترونيک 10

 ندارد سوم رهنمايی 96/06/15 96/02/01 ندارد مرد - زن 15 صبح برق ساختمان الکترونيک 11

 ندارد سوم رهنمايی 96/03/20 96/01/10 ندارد مرد - زن 15 صبح 1رايانه کار درجه  فناوری اطالعات 12

 ندارد سوم رهنمايی 96/06/15 96/04/01 ندارد مرد - زن 15 صبح 1رايانه کار درجه  فناوری اطالعات 13

 ندارد سوم رهنمايی 96/06/01 96/03/15 ندارد مرد - زن 15 صبح سرمه دوزی صنايع دستی 14

 ندارد سوم رهنمايی 96/05/01 96/02/15 ندارد مرد - زن 15 صبح بافتنی صنايع دستی 15

 ندارد سوم رهنمايی 96/06/30 96/04/01 ندارد مرد - زن 15 صبح ضخيم دوزی صنايع پوشاک 16

 ندارد فوق ديپلم 96/02/25 96/01/16 دارد مرد - زن 16 صبح کاربر فن ورز الکتروفورز کشاورزی 17
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 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 1396/01/30 1396/01/14 ندارد مرد 12 صبح 22 عجب شير کارور عمومی رايانه شخصی فناوری اطالعات 1

 1396/02/31 1396/02/02 ندارد مرد 12 صبح 22 عجب شير اسمبل و ارتقاء دهنده کامپيوترهای شخصی فناوری اطالعات 2

 1396/03/31 1396/03/01 ندارد مرد 12 صبح 22 عجب شير 2اتوماسيون اداری درجه  فناوری اطالعات 3

 1396/02/23 1396/01/14 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير اسمبل و ارتقاء دهنده کامپيوترهای شخصی فناوری اطالعات 4

 1396/03/31 1396/02/24 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير 2اتوماسيون اداری درجه  فناوری اطالعات 5

 1396/05/05 1396/04/03 ندارد مرد 12 صبح 22 عجب شير اسمبل و ارتقاء دهنده کامپيوترهای شخصی فناوری اطالعات 6

 1396/06/09 1396/05/07 ندارد مرد 12 صبح 22 عجب شير 2اتوماسيون اداری درجه  فناوری اطالعات 7

 1396/06/30 1396/06/11 ندارد مرد 12 صبح 22 عجب شير کارور عمومی رايانه شخصی فناوری اطالعات 8

 1396/05/12 1396/04/03 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير 2اتوماسيون اداری درجه  فناوری اطالعات 9

 1396/06/23 1396/05/13 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير اسمبل و ارتقاء دهنده کامپيوترهای شخصی فناوری اطالعات 10

 1396/05/07 1395/07/27 ندارد مرد 15 صبح 22 عجب شير برق صنعتی برق 11

 1396/02/21 1395/07/27 ندارد مرد 15 عصر 22 عجب شير 2برق کار ساختمان درجه  برق 12

 1396/06/29 1396/03/06 ندارد مرد 15 صبح 22 عجب شير برق صنعتی برق 13

 1396/02/25 1396/01/14 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير تعمير کار تلفن همراه الکترونيک 14

 1396/04/21 1396/03/06 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير تعمير کار تلفن همراه الکترونيک 15

 1396/06/01 1396/04/24 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير تعمير کار تلفن همراه الکترونيک 16

  عجب شير  (کارگاههای ثابت)22-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 22جدول شماره 
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 1396/07/12 1396/06/04 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير تعمير کار تلفن همراه الکترونيک 17

 1396/02/28 1396/01/14 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير پرورش قارچ صدفي كشاورزي 18

 1396/04/15 1396/03/01 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير پرورش قارچ صدفي كشاورزي 19

 1396/06/02 1396/04/17 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير پرورش قارچ صدفي كشاورزي 20

 1396/07/20 1396/06/4 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير پرورش قارچ صدفي كشاورزي 21

 1396/03/13 1396/01/14 ندارد مرد 12 عصر 22 عجب شير زعفران كار كشاورزي 22

 
 
 
 
 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

 ندارد ديپلم 13960207 13951125 ندارد زن 14 صبح كارآفرين مديريت صنايع 1

 پايان دوره راهنمايي 13960407 13960209 ندارد زن 14 صبح رايانه كار حسابداري مالي (كار و دانش) امورمالي و بازرگاني 2
كارور عمومي 

 رايانه

 ندارد كارشناسي 13960422 13950827 ندارد زن 12 صبح حسابداري عمومي تكميلي امورمالي و بازرگاني 3

 پايان دوره راهنمايي 13960206 13951124 ندارد زن 14 عصر رايانه كار حسابدار مالي امورمالي و بازرگاني 4
كارور عمومي 

 رايانه

 ندارد ديپلم 13960406 13960207 ندارد زن/مرد 14 عصر كارآفرين مديريت صنايع 5

  مراغه  (کارگاههای ثابت)23-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 23جدول شماره 
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 پايان دوره راهنمايي 13960608 13960408 ندارد زن/مرد 14 صبح رايانه كار حسابداري مالي (كار و دانش) امورمالي و بازرگاني 6
كارور عمومي 

 رايانه

 پايان دوره راهنمايي 13960809 13960609 ندارد زن 14 صبح رايانه كار حسابداري مالي (كار و دانش) امورمالي و بازرگاني 7
كارور عمومي 

 رايانه

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960720 13960423 ندارد زن 15 صبح حسابداري عمومي مقدماتي امورمالي و بازرگاني 8

 ندارد ديپلم 13960607 13960407 ندارد زن/مرد 14 عصر كارآفرين مديريت صنايع 9

 ندارد ديپلم 13960808 13960608 ندارد زن 14 عصر كارآفرين مديريت صنايع 10

 پايان دوره راهنمايي 13960127 13950830 ندارد زن 14 عصر خياط لباس شب و عروس (كار و دانش) صنايع پوشاك 11
نازك دوز زنانه 

 2درجه 

 ديپلم 13960318 13950927 ندارد زن 14 صبح الگوساز و برشكار لباس زنانه صنايع پوشاك 12
نازك دوز زنانه 

 2درجه 

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960320 13951102 ندارد زن 14 عصر بچه گانه و دخترانه دوز * صنايع پوشاك 13

 ديپلم 13960806 13951102 ندارد زن 14 صبح الگوساز و برشكار لباس زنانه صنايع پوشاك 14
نازك دوز زنانه 

 2درجه 

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960422 13951201 ندارد زن 14 عصر بچه گانه و دخترانه دوز * صنايع پوشاك 15

 ندارد ديپلم 13960415 13960128 ندارد زن 14 عصر دوزنده لباس مبل صنايع پوشاك 16

 ندارد ديپلم 13960631 13960416 ندارد زن 14 عصر دوزنده لباس مبل صنايع پوشاك 17

18 
 پايان دوره راهنمايي 13960705 13960320 ندارد زن 14 صبح خياط لباس شب و عروس (كار و دانش) صنايع پوشاك

نازك دوز زنانه 
 2درجه 

19 
 ديپلم 13961030 13960423 ندارد زن 14 عصر الگوساز و برشكار لباس زنانه صنايع پوشاك

نازك دوز زنانه 
 2درجه 
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20 
 پايان دوره راهنمايي 13960415 13951201 ندارد زن 14 صبح 1 درجه ICDLرايانه كار  فناوري اطالعات

 ICDLرايانه كار 
 2درجه

21 
 پايان دوره راهنمايي 13960617 13960417 ندارد زن 14 صبح PREMIEREكارور  فناوري اطالعات

كارور عمومي 
 رايانه شخصي

22 
 پايان دوره راهنمايي 13960420 13960115 ندارد زن/مرد 14 صبح 1 درجه ICDLرايانه كار  فناوري اطالعات

 ICDLرايانه كار 
 2درجه

23 
 پايان دوره راهنمايي 13960420 13960115 ندارد زن/مرد 14 صبح 1 درجه ICDLرايانه كار  فناوري اطالعات

 ICDLرايانه كار 
 2درجه

24 
 فناوري اطالعات

-MSرايانه كار نرم افزار كنترل پروژه 

PROJECT 2 درجه 
 ديپلم 13960520 13960421 ندارد زن/مرد 14 صبح

كارور عمومي 
 رايانه شخصي

25 
 فناوري اطالعات

-MSرايانه كار نرم افزار كنترل پروژه 

PROJECT 2 درجه 
 ديپلم 13960520 13960421 ندارد زن/مرد 14 صبح

كارور عمومي 
 رايانه شخصي

26 

 فناوري اطالعات
-MSرايانه كار نرم افزار كنترل پروژه 

PROJECT 1 درجه 
 ديپلم 13960620 13960521 ندارد زن/مرد 14 صبح

رايانه كار نرم افزار 
كنترل پروژه 

MS-PROJECT 
 2درجه 

27 

 فناوري اطالعات
-MSرايانه كار نرم افزار كنترل پروژه 

PROJECT 1 درجه 
 ديپلم 13960620 13960521 ندارد زن/مرد 14 صبح

رايانه كار نرم افزار 
كنترل پروژه 

MS-PROJECT 
 2درجه 

28 

 فناوري اطالعات
  SQL Server ،Accessكاربر بانك اطالعاتي 

* 
 راهنمايي 13960610 13960115 ندارد زن 14 صبح

برنامه نويسي 
ويژوال بيسيك 

 مقدماتي

 ندارد كارداني 13960331 13960114 ندارد زن/مرد 17 عصر پداگوژي عمومي * خدمات آموزشي 29
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 ندارد كارداني 13960615 13960401 ندارد زن/مرد 17 عصر پداگوژي عمومي * خدمات آموزشي 30

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960431 13960215 ندارد زن 14 عصر سرويس و نگهداري خودرو * صنايع خودرو 31

 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960715 13960501 ندارد زن 14 عصر سرويس و نگهداري خودرو * صنايع خودرو 32

 ندارد ديپلم 13960815 13960120 ندارد زن 14 صبح الكترونيك كار صنعتي * الكترونيك 33

 
 
 
 
 
 

 جنسيت ظرفيت نوبت آموزشي نام دوره آموزشي رشته رديف
امكانات  شبانه 

 روزي
 پايان دوره شروع دوره

حداقل 
 تحصيالت

 پيش نياز

فناوری  1
 ديپلم 96/1/30 96/1/20 ندارد زن-مرد 14 بعد از ظهر TCP/IPرايانه کار  اطالعات

کارور 
عمومی رايانه 

 شخصی

2 
فناوری 
 اطالعات

تکنسين عمومی شبکه های 
 96/5/1 96/2/1 ندارد زن-مرد 14 بعد از ظهر کامپيوتری

فوق ديپلم 
 ندارد کامپيوتر

3 
فناوری 
 96/6/2 96/5/2 ندارد زن-مرد 14 بعد از ظهر 2008نصاب و پيکربند سرور  اطالعات

فوق ديپلم 
 ندارد کامپيوتر

4 
فناوری 
 اطالعات

تکنسين پياده سازی و راه اندازی 
 96/6/30 96/6/3 ندارد زن-مرد 14 بعد از ظهر شبکه های محلی،شهری،جهانی

فوق ديپلم 
 ندارد کامپيوتر

  خسروشهر  (کارگاههای ثابت)24-عنوان دوره های آموزشی مرکز شماره 24جدول شماره 
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5 
فناوری 
 اطالعات

تکنسين پشتيبانی برنامه های 
 ندارد ديپلم 96/7/2 96/2/25 ندارد زن 14 صبح کاربردی

6 

فناوری 
 96/3/13 96/2/1 ندارد زن 14 صبح طراحی مقدماتی صفحات وب اطالعات

فوق ديپلم 
 کامپيوتر

کاور عمومی 
رايانه 

شخصی يا 
کاربر رايانه 

 icdl1يا 

فناوری  7
 سوم راهنمايی 96/6/22 96/3/14 ندارد زن 14 صبح کاربر نرم افزار اداری اطالعات

کاربر رايانه 
يا اپراتوری 

 کامپيوتر

 ندارد سوم راهنمايی 96/3/25 96/1/20 ندارد مرد 16 صبح زعفران کار کشاورزی 8

 ندارد سوم راهنمايی 96/7/1 96/3/26 ندارد مرد 16 صبح پرورش زنبور عسل کشاورزی 9

 ندارد سوم راهنمايی 96/3/10 96/1/20 ندارد مرد 16 صبح باغبان کشاورزی 10

 ندارد سوم راهنمايی 96/5/15 96/3/11 ندارد مرد 16 صبح زعفران کار کشاورزی 11

 ندارد کارشناسی 96/6/20 96/5/16 ندارد مرد 16 صبح کشتکار گلرنگ کشاورزی 12

 ندارد سوم راهنمايی 96/7/27 95/12/1 ندارد زن 14 صبح معرق کار چوب صنايع دستی 13

 ندارد سوم راهنمايی 96/5/1 96/2/13 ندارد زن 14 صبح سوخته نگاری روی نی و چوب صنايع دستی 14

 ندارد سوم راهنمايی 96/9/5 96/5/2 ندارد زن 14 صبح مشبک کاری صنايع دستی 15

 ندارد سوم راهنمايی 96.2.20 95.8.1 ندارد مرد 14 صبح برق صنعتی برق 16

 ندارد سوم راهنمايی 96.3.2 96.2.21 ندارد مرد 14 صبح ايمنی در برق برق 17

 ندارد سوم راهنمايی 96.7.29 96.3.22 ندارد مرد 14 صبح برق صنعتی برق 18
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 برق 19
تعميير لوازم برقی حرارتی و 

 ندارد 0سوم راهنمايی 96/2/21 95/9/2 ندارد مرد 14 صبح ٢گردنده درجه 

 برق 20
تعميير لوازم برقی حرارتی و 

 ندارد 0سوم راهنمايی 96/7/5 96/2/22 ندارد مرد 14 صبح ٢گردنده درجه 

 ندارد نامشخص 96/4/30 96/2/22 ندارد مرد 14 صبح بکارگيری زبان فنی برق برق 21

 ندارد نامشخص 96/6/15 96/4/30 ندارد مرد ١۴ صبح بکارگيری زبان فنی برق برق 22

 ندارد سوم راهنمايی 96/4/26 95/10/1 ندارد زن 14 عصر بافنده پوشاک دو ميل طراحی دوخت 23

 ندارد سوم راهنمايی 96/2/30 95/10/25 ندارد زن 14 صبح نازک دوز زنانه طراحی دوخت 24

 ندارد سوم راهنمايی 96/3/15 95/10/4 ندارد زن 14 عصر سری دوز سرويس خواب طراحی دوخت 25

 طراحی دوخت 26
روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و 

 ندارد سوم راهنمايی 96/3/28 95/11/28 ندارد زن 14 عصر پيژاما ، سربند و پيش بند

 ندارد سوم راهنمايی 96/6/7 96/3/1 ندارد زن 14 صبح پرده دوز طراحی دوخت 27

 ندارد سوم راهنمايی 96/7/23 96/4/1 ندارد زن 14 عصر راسته دوز طراحی دوخت 28

 ندارد سوم راهنمايی 96/9/3 96/6/8 ندارد زن 14 صبح سری دوز سرويس خواب طراحی دوخت 29

30 

فناوری 
 ديپلم 96/1/30 96/1/20 ندارد زن-مرد 14 بعد از ظهر TCP/IPرايانه کار  اطالعات

کارور 
عمومی رايانه 

 شخصی

31 

فناوری 
 اطالعات

تکنسين عمومی شبکه های 
 96/5/1 96/2/1 ندارد زن-مرد 14 بعد از ظهر کامپيوتری

فوق ديپلم 
 ندارد کامپيوتر

32 

فناوری 
 96/6/2 96/5/2 ندارد زن-مرد 14 بعد از ظهر 2008نصاب و پيکربند سرور  اطالعات

فوق ديپلم 
 ندارد کامپيوتر

33 
تکنسين پياده سازی و راه اندازی فناوری 

 96/6/30 96/6/3 ندارد زن-مرد 14 بعد از ظهر
فوق ديپلم 

 ندارد
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 کامپيوتر شبکه های محلی،شهری،جهانی اطالعات

34 

فناوری 
 اطالعات

تکنسين پشتيبانی برنامه های 
 ندارد ديپلم 96/7/2 96/2/25 ندارد زن 14 صبح کاربردی

35 

فناوری 
 96/3/13 96/2/1 ندارد زن 14 صبح طراحی مقدماتی صفحات وب اطالعات

فوق ديپلم 
 کامپيوتر

کاور عمومی 
رايانه 

شخصی يا 
کاربر رايانه 

 icdl1يا 

36 
فناوری 
 سوم راهنمايی 96/6/22 96/3/14 ندارد زن 14 صبح کاربر نرم افزار اداری اطالعات

کاربر رايانه 
يا اپراتوری 

 کامپيوتر

 ندارد سوم راهنمايی 96/3/25 96/1/20 ندارد مرد 16 صبح زعفران کار کشاورزی 37

 ندارد سوم راهنمايی 96/7/1 96/3/26 ندارد مرد 16 صبح پرورش زنبور عسل کشاورزی 38

 ندارد سوم راهنمايی 96/3/10 96/1/20 ندارد مرد 16 صبح باغبان کشاورزی 39
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 نام كارگاه نام مركز نام دوره خوشه رديف

شي
موز

ت آ
نوب

 

ت
رفي

ظ
ت 

سي
جن

نه  
شبا

ت 
كانا

ام
زي

رو
ش 

موز
ن آ

زما
 

 پايان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصيالت

 پيشنياز

 صنعت 1
جوشكارسازه هاي فوالدي با فرايند 

SMAW 

مركزشماره چهارسراب 
 (دومنظوره)

كارگاه جوشكاري 
 مهربان

 13960414 1396/01/01 496 خير مرد 20 صبح
پايان دوره 
 راهنمايي

 ندارد

 دوزنده لباس مبل خدمات 2
مركزشماره سه تبريز 

 (دومنظوره)
 ندارد ديپلم 1396/04/16 1396/02/09 110 خير مرد 30 عصر پايگاه شهيد تجاليي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوان دوره های آموزش سيار شهری آذربايجان شرقی- ع25جدول شماره 

 یجانشرقیآذربايی ارروستایآموزشسی عنواندورهها-26جدولشماره

نام كارگاهنام مركزنام دورهرديف

ي
زش

مو
ت آ

نوب

ت
رفي

ظ

ت
سي

جن

ي
وز

ه ر
بان

 ش
ت

انا
مك

ا

ش
وز

 آم
ان

زم

پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

رايانه كار ICDL درجه2پايان دوره راهنمايي981396020913960407خيرزن14صبحكارگاه رايانه بسيج ديزج حسين بيگمركز شماره سي و دو مرند (خواهران)رايانه كار ICDL درجه11
دومنظوره)اتوماسيون اداري درجه 2 2 نداردپايان دوره راهنمايي1041396030113960530خيرزن15صبحكارگاه فناوري اطالعات بايراممركز شماره بيست اسكو (
FFFFپايان دوره راهنمايي321396030613960414خيرمرد18صبحروستاي سرايمركز شماره چهارده هريس (برادران)رايانه كار ICDL درجه32 F
رايانه كار ICDL درجه2پايان دوره راهنمايي981396040913960607خيرزن14صبحكارگاه رايانه بسيج سازندگي گله بانمركز شماره سي و دو مرند (خواهران)رايانه كار ICDL درجه41
دو منظوره)پرورش دهنده قارچ خوراكي5 FFFFپايان دوره اول ابتدايي1151396042513960525خيرمرد14عصرروستاي ليقوانمركزشماره يك تبريز ( F
نداردپايان دوره راهنمايي1601396031513960428خيرمرد14عصرروستاي طالبخانمركز شماره پنج مراغه (برادران)سرويس و نگهداري خودرو *6
دو منظوره)نازك دوز زنانه *7 نداردپايان دوره راهنمايي4601396022013960616خيرزن20صبحروستاي ليقوانمركزشماره يك تبريز (
دومنظوره)نازك دوز زنانه *8 نداردپايان دوره راهنمايي4601396022413960518خيرزن20يكسرهليوار جان-خياطيمركز شماره هيجده هادي شهر (
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 نام مركز نام دوره رديف
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 پيشنياز حداقل تحصيالت پايان دوره شروع دوره

 ندارد پايان دوره ابتدايي 13960428 13960301 58 خير مرد 12 عصر كارخانه نان اسكو مركز شماره بيست اسكو (دومنظوره) كارگر پيشكار نانوايي 1

 مركز شماره بيست اسكو (دومنظوره) چاپ باتيك 2

مجمع امور صنفي شهرستان 
 ندارد پايان دوره  راهنمايي 13960523 13960212 179 خير مرد 12 عصر اسكو

 دوزنده پوشاك حمام  3

مركز شماره پانزده تبريز (دومنظوره، خوشه هاي 
 كارگاه توليد حوله زمرد صنعتي)

يكسر
 12 ه

مشتر
 ندارد پايان دوره راهنمايي 13960220 13951001 132 خير ك

 15 عصر شركت داروسازي زهراوي مركزشماره سه تبريز (دومنظوره)  پيشرفتهEXCELكاربر  4

مشتر
 خير ك

38.
 ديپلم 13960202 13951107 5

كارور 
word 

5 

بكارگيري الزامات بهداشت و ايمني در محيط 
 FALSE ديپلم 13960616 13960509 80 خير مرد 20 عصر شركت داروسازي زهراوي مركزشماره سه تبريز (دومنظوره) كار(بخش خد

 FALSE كارشناسي برق 13960627 13960409 302 خير مرد 15 عصر پتروشيمي تبريز مركزشماره سه تبريز (دومنظوره) طراح سيستم هاي فتوولتائيك 6

7 

مديريت بهينه توان در سيستم هيبريدي توليد توان 
 13960202 13951204 125 خير مرد 12 صبح پتروشيمي تبريز مركزشماره سه تبريز (دومنظوره) الكت

ليسانس برق- مكانيك-صنايع- 
 FALSE شيمي

 

 

  

 

 

 
 

-عنوان دوره های آموزش در صنايع و اصناف 27جدول شماره 
ق  آذ 
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 نام كارگاه نام مركز نام دوره رديف

شي
موز

ت آ
نوب

 

ت
رفي

ظ
 

ت
سي

جن
 

زي
 رو

انه
شب

ت 
كانا

ام
 

ش
موز

ن آ
زما

 

 پيشنياز حداقل تحصيالت پايان دوره شروع دوره

 بافنده پوشاك دو ميل 1

مركز شماره بيست اسكو 
 FALSE پايان دوره راهنمايي 13960128 13951129 283 خير زن 15 يكسره كاهش آسيب هاي اجتماعي (دومنظوره)

2 

كمك بناي سفت كار 
 مركز شماره هشت مرند (برادران)  *2درجه 

صنعت ساختمان مجتمع حرفه 
 13960315 13951007 174 خير مرد 14 يكسره آموزي مرند

سال سابقه 7پنجم ابتدايي يا بيسواد با
 كار

سال سابقه 5يا 3كارگر عمومي ساختمان درجه
 كار

 -عنوان دوره های آموزش سکونتگاههای غير رسمی آذربايجان شرقی28جدول شماره 
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پيش نيازمدرك تحصيليتارخ پايانتاريخ شروعساعت آموزشجنسيتظرفيتشيفتكارگاهمركز عنوان دورهرديف

نداردپايان دوره راهنمايي1601396060113960723مرد14صبحكارگاه اتومكانيك زندان مراغهمركز شماره پنج مراغه (برادران)سرويس و نگهداري خودرو *1

نداردپايان دوره راهنمايي1601395122513960224مرد14صبحكارگاه اتومكانيك زندان مراغهمركز شماره پنج مراغه (برادران)سرويس و نگهداري خودرو *2

نصب ، راه اندازي و نگهداري موتورهاي آسنكرون سه فازديپلم1121396042013960620مرد15صبحكارگاه برقشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزطراحي و عيب يابي مدارهاي قدرت و فرمان3

FFديپلم2001395112113960203مرد15صبحكارگاه برقشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزبهره بردار شبكه توزيع برق4 FF F

ماه سابقه كار 6پايان دوره راهنمايي1011396041513960513مرد15صبحعمرانشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزمشاور خريدوفروش امالك5

گواهينامه نقشه كشي عمومي ساختمانسيكل2951395111413960224مرد15صبحعمرانشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزطراحي معماري داخلي6

نداردپايان دوره راهنمايي1601396101813961124مرد15صبحاتومكانيكشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزسرويس و نگهداري خودرو *7

نداردپايان دوره راهنمايي1601395112513960126مرد15صبحاتومكانيكشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزسرويس و نگهداري خودرو *8

FFپايان دوره راهنمايي2001396100913961125مرد15صبحجوشكاريشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزجوشكار لوله هاي گاز با فشار باال9 FF F

FFپايان دوره راهنمايي2601395112613960225مرد15صبحجوشكاريشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزجوشكار لوله هاي گاز با فشار باال با گاز محافظ آرگو10 FF F

نداردپايان دوره راهنمايي3391395111013960231مرد15صبحجوشكاريشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزجوشكاري پيش دستي انواع اتصاالت فوالدي با روش كاربي11

نداردابتدايي3601395102313960220زن15صبحطراحي ودوختشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزگلدوز دستي12

FFسيكل3231395101513960225زن15صبحمراقبت وزيباييشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزآرايش وپيرايش زنانه13 FF F

201396102813961103FFزن15صبحكارگاه صنايع دستيشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزقالي بافي درجه 2 بخشي از استاندارد14 FF Fندارد

نداردپايان دوره راهنمايي2521395113013960226زن15صبحكارگاه صنايع دستيشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزقالب دوز15

كنترل بهداشت و ايمني در واحد غذا و نوشيدنيپايان دوره راهنمايي811396030413960426زن15صبحصنايع غذاييشعبه 1 مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 تبريزآشپز غذاهاي گياهي16

 -عنوان دوره های آموزش در زندان آذربايجان شرقی29جدول شماره 
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تلفننام مرکز
132859212تبريز

6- 232814764تبريز

333826935تبريز

443225030سراب

537452158مراغه

652225037ميانه
744443108كليبر

842264010مرند

9882-942439012شبستر

1044337573اهر

1152626752هشترود

0255- 1237780251بناب
13بستان 

ا آ
43334608 -0179

5903- 1443435902هريس

1534432290الله

1744554469ورزقان

1842058501هاديشهر

1937842501ملكان

2033227910اسكو

2132444613آذرشهر
2237627531عجب 

2337456001 مراغه
2434237140خسروشه

2634521007گوگان

آدرس : تبريز جاده سنتو سه راهي ماشين سازي اداره كل آموزش فني و حرفه اي روبروي نگهباني مركز يك تبريز  كد پستي : 

خيابان آذربايجان چايكنار به طرف بلوار منجم روبروي كالنتري 13 كوي شهيد دستفروش كد پستي  آدرس : تبريز : 

آدرس : تبريز : ميدان دكتر حسابي – ابتداي رجائي شهر – جنب مركز بهداشت شهيد باالپور كد پستي 5714589746

ميدان اميرالمومنين خيابان مهارت كدپستي 5471856869  آدرس : سراب : 

آدرس : مراغه : اتوبان شهيد درخشي نرسيده به دانشگاه آزاد روبروي پارك مسافر كد پستي 5519934714

ميانه بلوار شهداي زينبيه خيابان فني وحرفه اي كد پستي 5315745979 آدرس : 

آدرس : ورزقان : فلكه بسيج – كوي فني وحرفه اي كد پستي 5458113195

آدرس : هاديشهر : جاده ليوارجان كوي وليعصر – مركز آموزش فني وحرفه اي هاديشهر كد پستي : 5431854318

آدرس : ملكان روبروي شهرك باالتر از اداره دامپزشكي جنب اداره هواشناسي كدپستي  5561887489

آدرس : كليبر خيابان معلم خيابان دانشسرا روبروي دبيرستان شهيد بهشتي ك پستي 5461844196

آدرس : مرند : كيلومتر 5 جاده قديم مرند – تبريز شهرك ميالد كد پستي 5418913364

آدرس : شبستر : اول روستاي ديزج خليل – خيابان مالكي كد پستي 9381637149

آدرس : اهر : ورودي شهرك شيخ شهاب الدين اهري كد پستي 5166618515

آدرس : هشترود خيابان دانشگاه جنب بهزيستي سابق كدپستي 5571939561

آدرس : بناب 3 كيلومتري پليس راه پشت سردخانه ايران هالل كد پستي 5553158115

آدرس

آدرس : گوگان : خيابان فردوسي – كمربندي جنوبي – جنب انبار 2000 تني تعاوني كد پستي 5376179831

آدرس : اسكو: آخرشهرستان اسكو – آخرشهرك وليعصر جنب اداره ثبت اسناد كد پستي 5351747841

آدرس : آذرشهر : شهرك شهيد مدني – جنب هنرستان شهيد رجائي كد پستي 5371631738

آدرس : عجبشير : خيابان امام خميني روبروي آموزش و پرورش مركز آموزش فني وحرفه اي كد پستي 5166618515

آدرس : مراغه : بلوار شهيد درخشي – روبروي پارك مسافر كد پستي

خيابان امام خميني – فلكه اصلي – كوي فرهنگيان كد پستي 5355176337 آدرس : خسروشاه : 

آدرس : بستان آباد خيابان شهيد مطهري روبروي پمپ بنزين اول جاده شيرين بالغ كد پستي 5491743837

آدرس : هريس : بلوار شهيد بهشتي – جنب بيت امام جمعه كد پستي 5391635876

خيابان الله – پشت اداره ثبت احوال كد پستي 5176665575 آدرس : تبريز : 

 -  ليست مراکز آموزشی آذربايجان شرقی30جدول شماره 
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جنسيترشته آموزشيآدرس آموزشگاهشهرنام آموزشگاه

ع - امور مالي و بازرگاني - صنايع غذايي - كنترل ابزار دقيق - ع      خ امام روبروي بازار صدفبناب شريف دو منظوره   

برادرانبرقآذرشهر خ امام خميني مجتمع تجاري اسكان طبقه دومآذرشهرابتكار

جنب لوله كشي كريميميانهابتكار نو  خواهرانمراقبت و زيباييميانه - شهرك انديشه - خيابان 45 متري -

جنب تره بار كوچه نوبهار ساختمان عبدل زادههاديشهرابريشم خواهرانطراحي و دوختهاديشهر ميدان نبوت - اول خ . پاسداران - 

آزادي نرسيده به چهارراه ابوريحان از طرف شريعتي  جنب بانك صادرات - پالك 11تبريزاحيا گران بوعلي دومنظورهكشاورزي/خدمات آموزشي/بهداشت و ايمنيخ . 

اول جاده عجبشير بناب - نانساز - شركت نوش داروبناباحيا گران بوعلي ( شعبه ) دومنظورهكشاورزي( باغي زراعي)/خدمات آموزشي/بهداشت و ايمنيبناب - 

نرسيده به سه راهي دانشسرا - جنب فروشگاه عروس - ساختمان شكرانيمرنداديب رايانه دو منظورهفناوري اطالعاتمرند - خ. جلفا - 

برادرانفناوري اطالعاتهاديشهر - جنب مسجد جامع علمدارهاديشهرارس رايان

برادرانري اطالعات-عمران-برق-امور مالي و بازرگاني - خدمات آموزاهر خيابان امام خميني روبروي بانك تجارت مركزياهرارسباران

به طرف آخر شهناز نرسيده به كوچه لك لر - روبروي پست بانكتبريزارك دانش برادرانبرق - كنترل ابزار دقيقچهارراه 17 شهريور - 

خواهرانطراحي ودوختشبستر خيابان طالقاني روبروي بازار هفتگي نبش كوچه مهر پالك72شبسترارمغان هنر

شهيد بهشتي - محله بازار - جنب منزل حاج حميد بابايي - پ 90 - طبقه دومخسرو شاهاستعدادهاي برتر برادرانفناوري اطالعاتخسروشهر - خ . 

خواهرانمراقبت زيباييسه راهي شمس تبريزي جنب داروخانه امير قاسميتبريزاسماء

خواهرانطراحي دوخت - صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي )تقاطع طالقاني  و 17 شهريور جديد - مابين بستني الله زار و كلينيك مادر - پالك طبقه همكفتبريزاصيل

خواهرانمراقبت زيباييخ . آخوني - خ . فرهنگ - روبروي بازارچه امير كبير -فروشگاه نقي زاده - ط . دوم - پالك 2تبريزاطهر

طالعات-خدمات آموزشي - امور اداري - - مديريت صنايع - نر         مابين سه راه امين و باغ گلستان- روبروي بانك صادرات-  جنب كفش ملي - ط . 1تبريزاعتماد دو منظوره        

خواهرانمراقبت زيباييسهند - فاز 2 - علوي 10  - فرعي 2شهر جديد سهنداعيان

خواهرانمراقبت زيباييمرند خيابان شريعتي كوچه صمصامي پالك4مرنداقليما

خواهرانطراحي و دوختخيابان شريعتي روبروي بانك كشاورزي - پالك 250عجبشيراكبري

دو منظوره  مالي و بازرگاني/خدمات آموزشي/مديريت صنايع - ننرم افزارهاي     چهار راه هفده شهريور - جنب قنادي نيا گارا - ساختمان شماره 2 - پالك 2تبريزالبرز رايانه

خواهرانفناوري اطالعات-امورمالي و بازرگانيورزقان چهارراه دانشورزقانالمهدي ورزقان

خواهرانصنايع دستي وهنرينصف راه كوي تبريز نو پالك 2 طبقه باالتبريزالهام

زرگاني - مديريت صنايع - طراحي دوخت - خدمات آموزشي -       ديزج نرسيده به مدرسه شهيد رفيعي بن بست قائمياسكوامام سجاد دو منظوره    

برق ايلخچي - روبروي آتش نشاني - ط . سوم - كاشاني باالي دارائيايلخچياميد فردا خواهرانفناوري اطالعات - امور مالي و بازرگاني - 

مني/امور مالي بازرگاني - خدمات آموزشي - صنايع دستي ( دوخ    جاده ائل گلي - كوي سهند بلوار واليت- عدالت 1 - اول دادگستري - طبقه همكفتبريزانديشه برتر دو منظوره    

خواهرانطراحي ودوختمراغه خيابان خواجه نصير كوچه شيخ تاج كوچه رحماني ك25مراغهانوري

خواهرانمراقبت زيباييخيابان كمربندي چهارراه ماراالن به طرف آبرسان جنب قنادي برادران ايوبيتبريزانيس

برق/اتومكانيكتبريز- بلوار منجم - نرسيده به ميدان ستار خان -روبروي پمپ بنزين - طبقه اولتبريزاوج گيران فردا دو منظورهفناوري اطالعات/عمران/

برادران      و بازرگاني - خدمات آموزشي - بهداشت و ايمني - هنر هاي تج         مراغه -  خ . قدس - كوچه مال محمود -جنب آموزشگاه اسطورهمراغهاوحدي

برادرانفناوري اطالعاتاهر - خيابان  شهيد رجايي - روبروي گاراژ خاقانياهرايران اهر

خواهرانفناوري اطالعات  - طراحي و دوخت - هنر هاي تزئينيملكان - بلوار بسيج - جنب سپاه كانون بسيج ملكانملكانايثار

دو منظورهفناوري اطالعاتسراب خ مطهري - كوچه شاهد -پ 8 - طبقه همكفسرابايران سيستم

خواهرانمراقبت زيباييعجب شير خيابان منتظري روبروي سنگ نويسي بقائيعجبشيرايران هنر

خواهرانطراحي ودوختولي عصر خيابان فروغي ده متري گلشهر ك9تبريزايرانيان

خواهرانمراقبت زيباييچهارراه الله - خ . سعديتبريزايلقار

برادرانصنايع دستي وهنريخيابان نصف راه روبروي نمايندگي ايران خودرو قائميانتبريزايلمك

برادرانايمني و بهداشت كارخيابان صائب - مابين ابوريحان و قطران ( از طرف ابوريحان ) پالك 491 - طبقه زيرزمينتبريزايمن سازه تبريز

جنب مهدكودك - پالك تبريزآبي شريعتي جنوبي - مابين صائب و پاستور نرسيده به چهارراه پاستور -  ت - امور مالي و بازرگاني - خدمات آموزشي - امور اداري - بهد  خ .  خواهران 

خواهرانمراقبت زيباييمراغه چهارراه كوره خانه كوچه حصارك ك20مراغهآتوسا

العات -اتومكانيك - امور مالي و بازرگاني -مكانيك - خدمات آ  خ . امام - باالتر از چهارراه منصور - ايستگاه تپلي باغ - پالك  1056 -در دو طبقه همكف و زيرزمينتبريزآتيه خواهران  

خواهرانفناوري اطالعات-مراقبت و زيبايي-طراحي و دوختكليبر خيابان امام مجتمع فني و آموزشي آتيه سازانكليبرآتيه سازان

خواهرانطراحي دوخت-صنايع دستي (دوخت سنتي)-مراقبت زيباييخ . راه آهن - روبروي بيمارستان بابك - كوي قدس - جنپ 16تبريزآدلي

خواهرانطراحي و دوختخيابان آزادي الله زار جنوبي كوچه شهيد آصفي پالك44تبريزآذر آرشين

برادرانمكانيك - تاسيساتچاي كنار - بعد از پل قاري - نرسيده به پل منصور - پالك 67تبريزآذر مكانيك

خ . حجتي ( استاد جعفري ) - بين ايستگاه قره آغاج و كريم آباد - روبروي مغازه هاي شهرداري -تبريزآذر وقار

     

خواهرانمراقبت زيبايي

  :  اطالعات مربوط به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقی31جدول شماره 
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جنب پرده ميخك- پ 20تبريزآذران برق - امور مالي و بازرگانيخ . آزادي - چهارراه الله - روبروي كتابخانه مركزي تبريز - 

دو منظورهصنايع دستي ( دوخت سنتي ) - طراحي ودوخت نصف راه - كوي اشكان - 18 متري نيلوفر - پ . 44تبريزآذرمد

خواهرانطراحي ودوختانتهاي هفده شهريور قديم  تقاطع ابوريحان پالك 38/1تبريزآذرهنر

خواهرانراحي دوخت - صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي  تبريز - آخر گلگشت - كوي دانشگاه - 10 متري چهارم - پالك 3تبريزآراد

برادرانخدمات آموزشي -مديريت صنايع خ . شيخ تاج- ساختمان خواجه نصير - واحد 308مراغهآراد تك

خواهرانطراحي ودوختخ امام  جنب كشبافي مسعودتبريزآراسته

خواهرانمراقبت زيباييمرند - خ . المهدي - روبروي بانك اقتصاد نوين - جنب بيمه ايران - ط . زيرزمينمرندآران

كوچه هرپانلو- پالك 65سرابآراي خواهرانمراقبت و زيباييخ. فردوسي غربي - روبروي بانك ملت - 

ده متري گلشهرتبريزآردين خواهرانصنايع غذايي /هنرهاي تزئينيولي عصر - خيابان فروغي - 

خواهرانمراقبت زيبايي-صنايع غذاييخ. مطهري نبش كوچه ميناميانهآرزو

خواهرانمراقبت و زيبايي ( زنانه )كركچ - كوچه باغ - جنب نان بربري قاسمي - روبروي پست بانك مخابرات ( زيرزمين)تبريزآرسا

خواهرانطراحي ودوختزعفرانيه ايستگاه گلدشت اول 10متري 45پالك3تبريزآرشين

خواهرانمراقبت زيباييمرند ميدان فهميده اول كوي دانش پالك14مرندآركو

روبروي داروخانه دكتر شجاعي پالك 30تبريزآروين خواهرانمراقبت زيباييخيابان هفده شهريور - 

جنب كادويي وحيدتبريز آريا خواهرانطراحي و دوخت-مرافبت و زيباييخ . سرباز شهيد ايستگاه وحدت - 

خواهرانمراقبت زيباييملكان ميدان امام صادق ابتداي خيابان امام صادقملكانآريا ناز

خواهرانطراحي و دوخت-فناوري اطالعات  خ مفتح - فلكه ايستگاه پاسگاه -كوچه شيرين زبان - زيرزمين داروخانه خامنه ي سابق  - جنب ثبت اسناد پ . 272تبريزآريستن

دو منظورهفناوري اطالعاتشهرك نور خ نگارستان 2 نرسيده به فلكه اللهتبريزآزادگان

خواهرانمراقبت زيباييسراب - خ . شهدا - پالك 11سرابآغ گول

دو منظورهفناوري اطالعات - خدمات آموزشيخيابان قدس روبروي مسجد حاج احمد پالك172تبريزآفاق

خواهرانمراقبت زيباييسراب چهارراه دارائي جنب مهدكودك دارا و ساراسرابآفرينا

خواهران    مالي و بازرگاني - خدمات آموزشي - بهداشت و   شهرك گلشهر - بلوار گلشهر - نرسيده به فلكه قائم  - جنب غذاخوري سنتي قائم  - پالك 109تبريزآماج

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

خواهرانطراحي و دوختشهر جديد سهند - فاز 1 - محله 2 - كنار گلبهار 2 - پالك 2 ( تغيير مكان به : سهند - بهارستان 27 - پ . 25 سهندآنام

خواهرانصنايع دستي (بافت)اسكو - فلكه اصلي - مجتمع ميالد نور - طبقه 3 - واحد 5اسكوآوا

خواهرانصنايع غذاييكوي وليعصر خ كريم خان زند كوچه شهيد آذرنيا پالك 16 - 18تبريزآويشن

خواهرانمراقبت زيباييسراب - خ . امام خميني - مابين تربيت بدني و چهارراه روبروي قنادي شايانسرابآي پارا

خواهرانمراقبت زيباييخ امام بلوار شهدا روبروي ترمينال دهقانعجبشيرآي لين

خواهرانفناوري اطالعاتعجب شير خيابان كبودان ساختمان آيالرعجبشيرآيالر كامپيوتر

برقكليبر خداآفرين عاشقلوخدافرينآينالو برادرانفناوري اطالعات - 

خواهران  دوخت - صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي ) - مرا ائل گلي نرسيده به فلكه خيام شهريار 2  پالك31تبريزبانوان پويا

چهارراه دارايي جنب يخچال سازي علي اكبرزادهسراببانوي ايراني خواهرانمراقبت زيباييسراب - 

روبروي تاكسي تلفني المهدي - پالك 190 - تبريزبانوي شرق سردرود - پايين تر از خيابان طالقاني - 25 متري شهيد مطهري - 

   

خواهرانمراقبت زيبايي

خواهرانفناوري اطالعات - طراحي دوختخداافرين - خمارلو - سه راهي كميته امدادخدافرينبداعت

دو منظورهفناوري اطالعات - حسابداريخيابان شريعتي جنوبي جنب موسسه ملي اعتباري مهر ساختمان 256تبريزبرگزيدگان تبريز

خواهرانمراقبت زيبايياهر - ميدان شهرداري - روبروي پاساژ ميرداماداهربرنا دخت

دو منظورهفناوري اطالعاتخيابان چهار راه الله - روبروي مجتمع تجاري اللهتبريزبزرگمهر

خواهرانمراقبت وزيبايي خ امام جنب اداره برق پالك 613گوگانبزك

دو منظورهفناوري اطالعات -امورمالي تبريز - خ 17 شهريور جديد - نبش تقاطع طالقانيتبريزبسامد رايانه

جنب موسسه قرض الحسنه جوانان خير - ط . فوقاني - مشاور امالك شهرمرندبه رايان برادرانناوري اطالعات - عمران -   امور مالي و بازرگانيمرند - خ . تختي - 

خواهرانمراقبت زيباييخيابان استاد جعفري ايستگاه جمشيد آباد روبروي كوچه مهر آذرتبريزبهاران

خواهرانمراقبت زيباييسراب - خ . فردوسي غربي - روبروي بانك ملتسراببهترين

خواهرانفناوري اطالعاتمرند - خ . جلفا - روبروي بانك توسعه تعاون - جنب مدرسه رقيه (س)مرندبهين سيستم

خواهرانطراحي ودوختمراغه خ قدس روبروي شهرداري كوچه شهيد اماني پ2/24مراغهبوردا

خواهرانطراحي ودوخت-صنايع دستي و هنر-صنايع غذاييخيابان آبرسان نرسيده به زير گذر ماراالن جنب مسجد صاحب الزمانتبريزبي بي ناز

  اطالعات مربوط به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي : 31جدول شماره 
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خواهرانطراحي ودوختخ منجم ايستگاه سركوره ها اول كوچه سلطان زادهتبريزتك نگين

ت - عمران - امور مالي و بازرگاني - كارآفريني-ط  بستان آباد خيابان امام نرسيده به خيابان جهاد طبقه دوم فروشگاه حسينيبستان ابادتكسان دو منظوره 

برادرانبرق/صنعتي/ساختمانخيابان امام باالتر از دبيرستان طالقاني رويروي كاچيران طبقه سومتبريزتكنيك برق

دو منظورهمخابرات-كامپيوترخ . امام - پايين تر از آبرسان - روبروي كوي 13 آبان - طبقه فوقاني خانه فرهنگ مشاركتيتبريزتكنيك گستر

/اموراداري-امورمالي وبازرگاني-خدمات آموزشي   تبريزسه راهي شمس تبريزي - اول سرباز شهيد - طبقه فوقاني باشگاه المپيادتبريزتالش دو منظوره 

برادرانناوري اطالعات - كشاورزي ( امور باغي زراعي خ . امام خميني - روبروي دبيرستان طالقاني - ط . فوقاني  موسسه مالي اعتباري مهر - ط . اول 0 تغيير مكان به : ارتش جنوبي - روبروي ستاد لشكر - پ. 263)تبريزشگران علم و صنع

وري اطالعات - هنرهاي تجسمي-بهداشت و ايمني   گوگان فلكه امير كبير خيابان فردوسي طبقه فوقاني جنب اداره صنايع دستيگوگانتيكيش خواهران  

خواهرانمراقبت وزيبائياسكو خ شريعتي كوي مهرآرا پالك24اسكوتينا

برادرانصنايع دستي ( طال جواهرسازي )خ . ارتش نرسيده به چهارراه باغشمال - پ . 95 - ط . 2تبريزثقلين

خواهرانمراقبت زيباييآبرسان باالتر از بيمارستان شمس جنب آپارتمانهاي خزرتبريزثمين

جنب رستوران زيباهشترود جاويدان خواهرانفناوري اطالعاتشهرستان قره آغاج - خ . بسيج - 

طبقه دوم خشكشويي راپيدتبريزجشنواره خواهرانطراحي ودوخت/صنايع دستي/تبريزخ طالقاني روبروي مصلي-  

خواهرانمراقبت زيباييخيابان مفتح سه راه توكلي جنب تاالر قصر زيباتبريزچشم انداز

خواهرانمراقبت زيباييميانه - خيابان بانك ملي - پايين تر از مسجد آقايار سلطان جنب صندوق مهر امام رضاميانهچشمك

كوچه شهيد دادجويي - پ . 22ميانهچناران خواهرانفناوري اطالعات- طراحي و دوختميانه - خ . شهيد مطهري - 

خواهرانمراقبت وزيبائياسكو خيايان امام جنب كوي توحيداسكوچهرآذين

كوجه تبريز نو - جنب بانك تبريزچهره آفرين چهارراه نصف راه -  داخل كوچه حاج رحيم -پالك 150( تغيير مكان به :  ايستگاه قوچ داشي - پشت تاالر پيوند -گلها -  خ . بهار - 

       

خواهرانمراقبت زيبايي

خواهرانمراقبت زيباييشهرك سهند فاز 1 محله 3 بهارستان 27 پ 29سهندچهره سازان

خواهرانمراقبت زيباييعباسي -نرسيده به پل توانير - زيرزمين - س الماستبريزچهره نگاران

خواهرانمراقبت زيباييخ . 17 شهريور قديم - كوچه گنجعلي بيگ - پ . 91( تغيير مكان به : خ. رسالت - جنب پارك بانوي مهر )تبريزچهل چهره

خواهرانمراقبت زيباييدامپزشكي خيابان ورزش كوي نسترنتبريزچهلگيس

خواهرانطراحي ودوختخ طالقاني روبروي دبيرستان هاجرمرندچين چيال

داري - امور مالي و بازرگاني- هنرهاي تجسمي -        خيابان شمس تبريزي -ايستگاه باال حمام - جنب بانك سپهتبريزحافظ دو منظوره       

خواهرانطراحي ودوختخ . شيخ تاج - جنب مسجد علي اكبر - ساختمان ارك - واحد 10مراغهحرير ابريشم

بهشتي جنوبي - كوچه عباسزاده - بن بست ميالد 2هشترودحسنا خواهرانطراحي دوختهشترود - خ . 

نرسيده به دانشكده پرستاري - ساختمان ونوس - واحد 10تبريزفاظت هوشمند تبري خيابان شريعتي  جنوبي -  برادرانالكترونيكتبريز - 

خواهرانصنايع غذاييدامپزشكي - جنب روگذر - جنب اداره گاز - منطقه 6 - ساختمان تجاري سرباز - پالك 83تبريزحنان

برادرانفناوري اطالعات/عمرانمراغه خيابان قدس روبروي دكتر صقيمراغهخانه فن

برق - امور مالي و بازرگخدافرين روستاي جانانلوخدافرينخدا آفرين ( اصلي دو منظورهري اطالعات - عمران - 

خواهرانطراحي و دوختخ . شهيد جديري به طرف مسجد قائم آل محمدتبريزخضراء

شهيد بهشتي غربي - جنب ك . سمن  - پالك  11سرابخالق خواهرانطراحي دوختسراب - خ . 

خواهرانفناوري اطالعاتمراغه خ خواجه نصير خ حاجي مير حبيب روبروي ازمايشگاه دكتر خسرويمراغهخوارزمي نو

دو منظورهفناوري اطالعاتسراب - خيابان فردوسي شرقي - روبروي فروشگاه كارمندانسرابدانا

ت - صنايع دستي ( بافت ) - خدمات آموزشي -  ملكان - خ . معلم - بازار حلبي سازان - روبروي بانك ملي شعبه بازارملكاندانش آفرين خواهران  

طبقه دوم پاساژ شهريار پالك 1مراغهدانش پرور برادران امور مالي و بازرگاني - فناوري اطالعاتمراغه - خ . قدس - كوچه مال محمود - 

خواهرانفناوري اطالعاتميانه - خ . امام - روبروي مسجد جامعميانهدانش گستر

دو منظورهبرق/اتومكانيكآخر شريعتي جنوبي - خ . پاستور قديم - باالتر از بانك صادرات - پ . 39تبريزدانش و صنعت

دو منظورهعمران/فناوري اطالعاتتبريزچهارراه آبرسان مهرگان اول smp  طبقه اول واحد 31تبريزدانش و فن

شريعتي جنوبي - جنب آجيلي گلشن - كوچه مهران يك - پالك 2 - ط .1تبريز دانش يار گاني - فناوري اطالعات -خدمات آموزشي -  عم   خ .  برادران   

زنمراقبت زيباييخ . فردوسي غربي - روبروي روزنامه اطالعات - پشت فروشگاه رحيمي - ك . قره داشسرابدختر طال

خواهران   صنايع دستي( دوخت سنتي ) - مراقبت زيبايي- صن    سراب 0 خ . فردوسي شرقي - روبروي پاساژ قائم - پ . 143سرابدختران آفتاب

كوچه نوبهار - ساختمان عبدايل زادههاديشهردرخشان خواهرانصنايع غذاييروبروي بانك كشاورزي - 

مصلي نرسيده به مقصوديه - ساختمان شماره 20 - ط . دومتبريزدرمانگر دو منظورهايمني و بهداشت كارخ . 

خواهرانمراقبت زيباييخيابان امام كوي سيزده آبان دست راست بن بست اول پالك 11/2تبريزدريا

خواهرانمراقبت زيباييهاديشهر خ امام خميني سه راه توحيد كوچه هنرمندي پ2هاديشهردرين
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دو منظورهفناوري اطالعات-عمرانميدان جهاد - نصف راه - اول كوي تبريز نو - بن بست مقدم - پ . 6تبريزبي تا

برادرانامورمالي و بازرگاني-فناوري اطالعات خ امام خميني-مابين ميدان بيمه و شهرياربنابپائيز 

روبروي حسينيه حاجي غفار - كوچه شمس اباد ( تغيير مكان به مراغه - خ . قدس - مراغهپادينا مراغه - خيابان شيخ تاج - 

          

خواهرانمراقبت زيبايي

دو منظورهري اطالعات-عمران-مكانيك-امورمالي و بازرگشريعتي جنوبي - ك سعدي - پ 17تبريزپارسا

خواهرانطراحي ودوختخ جلفا طبقه فوقاني ساختمان پالك 13/2632مرندپارالق

خواهرانطراحي و دوختميانه - خ . آزادگان جنوبي - روبروي آپارتمان شيشه ايميانهپارميدا

خواهرانمراقبت زيباييخ امام خميني- ميدان شهريار - بلوار شهريار -نبش كوچه واليت 3  پ 714بنابپارميس مهر

بستني وحيد - نبش طالقاني - پالك 21 - باالي غذاخوري مهماني - ط . 3تبريزپاليز دو منظورهصنايع غذاييخ . 17 شهريور جديد - چ . 

خواهرانمراقبت زيباييخ . ابوريحان - نبش كوچه فرشباف - طبقه زيرزمين - پالك 52تبريزپديده شهر

خواهرانمراقبت زيباييخ . آزادي - خ . امير كبير - روبروي آموزشگاه مهارت آموزي عالمه طباطبائي ناشنوايان پ    1 +12 - ط . زيرزمينتبريزپديده نو

فارابي روبروي دفتر هواپيمايي جنب سوپر شاديتبريزپرستو خواهرانطراحي ودوختآبرسان خ-

نرسيده به سه راهي بهشتيتبريزپرگيسان خواهرانمراقبت زيبايي خ. شهيد قره باغي - 

خواهرانمراقبت زيباييتقاطع طالقاني  با پاستور جديد - برج پاستور - ط . زيرزمينتبريزپرمون

خواهرانمراقبت زيباييخيابان شهيد جديري كوچه شهيد عباسي پالك 27تبريزپرميس

خواهرانطراحي دوختپايين تر از ميدان جانبازان - محله سوم - طبقه زيرزمين - نان لواش باهريسهندپرنا

خواهرانطراحي و دوختگوگان خيابان امام جنب خيابان جانبازان - تقاطع شهيد پيرويگوگانپرند

جنب آذر گيتي - پالك 11تبريزپري دخت خواهرانمراقبت ريباييخيابان منتظري - سجاديه - 

خواهرانمراقبت زيباييتغيير مكان به : خ . عباسي - نبش پل توانير - طبقه زيرزمين كلينيك اطبا - پ . 114تبريزپري سيما

خواهرانمراقبت زيبايي خ . قطران شمالي - خ. دكتر قريب - نبش سه راه فاطمي - پ . 1/3تبريزپريا مهر

خواهرانمراقبت زيباييخيابان حافظ روبروي بيمارستان نجات كوچه باورقي پالك 38 طبقه زيرزمينتبريزپريچهر

خواهرانطراحي ودوختخيابان قطران بن بست بوستان درب اول - پ . 11تبريزپژوهش

ي - فناوري اطالعات - مديريت صنايع - شايس     خ . ارتش - بعد از تقاطع باغشمال - جنب ساختمان آفتاب - پالك 137تبريزژوهشگران فن گست خواهران      

برادرانتاسيساتخيابان دانشسرا - جنب كوچه گلكارتبريزپكيج كارجو

خواهرانمراقبت زيباييخيابان  امام - ساختمان دادگستري سابقهشترودپوپا

خواهرانمراقبت زيباييچاي كنار نرسيده به چهارراه آبرسان ايستگاه كالنتر كوچهتبريزپولك

خواهرانطراحي ودوختخ مدرس خ بهادري روبروي دكتر شيرين بيان لو پالك 126تبريزپويا مهر

خواهرانري اطالعات-طراحي دوخت-امورمالي و بازرگا خ هالل احمر خ بهار نبش بن بست 4 متريايلخچيپويان علم

دو منظورهاوري اطالعات - عمران - امور مالي و بازرگانيمراغه خيابان خواجه نصير - نبش خيابان موسوي - ساختمان سرومراغهپويش

چهارراه شهناز - بطرف سه راه امين -جنب داروخانه اطمينان - طبقه 4  ( تغيير مكان به : خ . امام - باالتر از تبريز پويشگران تبريز - 

            

برادران     اطالعات -برق - كنترل و ابزار دقيق - مكانيك     

دو منظورهفناوري اطالعاتسردرود خيابان امام جنب كوي توحيد كوچه صدف پالك12تبريزپيام فجر

دو منظورهفناوري اطالعات/عمران/ امورمالي و بازرگانيخ . شريعتي جنوبي مابين 3 راه صائب و تقاطع پاستور باالي بانك ملت ساختمان سبزتبريزپيشتازان

خواهرانفناوري اطالعات چهارراه آبرسان - ابتداي چايكنار - پشت عابر بانك سپه - پ 29تبريزن فن آوري اطالعات 

خواهرانمراقبت زيباييخيابان امام كوچه شهيد بهاري پالك 69شبسترپيوند

خواهران و دوخت/مراقبت و زيبائي/هنرهاي تجسمي/قالي سراب خيابان مطهري شمالي كوچه الله جنب مطب خانه يگانهسرابتابان

كوي شهرداريبنابتار و پود خواهرانطراحي دوخت - صنايع دستي( بافت ) بناب - بلوار سهند - 

خواهرانمراقبت و زيباييبستان آباد خ . 29 بهمن جتب كفش بابائي - طبقه زيرزمينبستان آبادتارا

برادرانبرقآبرسان - پشت هالل احمر - پ .  15تبريزتبريز صنعت

متري فالح نژاد جنب كوچه كريمي پالك36تبريزتحسين خواهرانمراقبت زيباييچهارراه الله خيابان اشرفي الله 12

پايين تر از كنسولگري تركيه - پ 17  - ط زيرزمينتبريزتداعي خواهرانصنايع غذاييتبريز - خ. ولي عصر - فلكه همافر - خ . بهرنگي - 

خواهرانمراقبت زيباييخيابان  فردوسي غربي جنب بانك ملت روبروي مسجدسرابترگل

جنب پارك فرهنگيان- جنب سي دي فروشميانهترنم خواهرانمراقبت زيباييخ . مفتح - 

خواهرانحي دوخت - صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي  تبريز - خ . بهار - اول ورودي خ . بهار - طبقه باالي بانك سپه - پالك 55تبريزتقديس

خواهرانمراقبت زيباييميدان معلم كوچه سميه نرسيده به مدرسه راهنمايي سميهميانهتك

خواهرانصنايع غذايي-طراحي و دوختمراغه خيابان موسوي - ساختمان صدرا - طبقه دوم واحد3مراغهتك بانو

خواهرانراحي دوخت - صنايع غذايي - هنر هاي تجسميسهند - فاز 2 محله تجاري نگين قطعات 12 و 13 طبقه فوقاني - پ 39 و 40سهندتك دوخت
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خ اشرفي الله - نبش سهنديه - زيرزمين - پ 2 - جنب ارزانسراي گلپوش  ( تغيير مكان به : چ. الله -به طرف تبريزدلگشا

          

خواهرانمراقبت زيبايي

خواهرانمراقبت زيباييخيابان طالقاني نرسيده به چهارراه طالقاني روبروي سونوگرافي ديتبريزدنا

خواهرانفناوري اطالعاتسراب خيابان امام طبقه دوم پاساژ اسكان واحد6سرابدنياي برتر

دو منظورهفناوري اطالعاتآبرسان خ شهريارتبريزدنيز

دو منظورهفناوري اطالعات - حسابداريخ شريعتي شمالي - برج 110 طبقه دوم واحد اولتبريزدهخدا

برق- عمران - نرم      سه راه امين - روبروي پاساژ امت جنب عكاسي عليرضا - ط . اولتبريزدور انديشان برادران   امور مالي و بازرگاني -خدمات آموزشي - 

روبروي پرده پرديس - پالك 34تبريزدي خواهرانمراقبت و زيباييشهرك ارم نرسيده به فلكه معلم - 

خواهرانطراحي ودوختخيابان امام نرسيده به چهارراه نماز ساختمان شقايق طبقه دومشبسترديبا

خواهرانطراحي ودوخت - صنايع غذاييتبريز - خ. هفت تير - پائين تر از بيمارستان شمس روبروي مسجد ابي طالب اول سرچشمهتبريزديبا سرا

عات -خدمات آموزشي - هنرهاي تجسمي - نرم افزار ( عمران   تبريز -خ . منجم - نرسيده به ايستگاه ناصر - پالك- 670تبريزرادين دومنظوره 

خواهرانطراحي و دوخت  خ . 17 شهريور جديد - نرسيده به تقاطع باغشمال - طبقه ي زيرزمين داروخانه بقراطتبريزراسن

جنب دبستان شهيد توانا - باالي آزمايشگاه ايران -پالك - 198 تبريزراه دانش تبريزخيابان شريعتي جنوبي - روبروي پيتزا 2000 - 

   

دو منظورهمران -فناوري اطالعات -امورمالي و بازرگاني - خدمات آموزشي

كار پيشه جنب ترانس موتور برق ( تغيير مكان به چ . ابوريحان - به طرف چ. الله - تبريزراه نو تبريزخ ساالري - روبروي خ . 

    

خواهرانفناوري اطالعات

درب جنب حمامبنابراوي ني  - طراحي و دوخت - خدمات آموزشي - صنايع دستي ( دو        كوي سعدي كميته امداد سابق -  دو منظوره      

دو منظورهفناوري اطالعات/مديريت و صنايع- مخابراتتبريزسه راه امين - روبروي پاساژ امت طبقه 4تبريزرايانمهر نوين

دو منظورهفناوري اطالعاتملكان ليالن -خيابان هفت تيرملكانرايان بابك

دومنظورهفناوري اطالعاتعجب شير خيابان امام روبروي خيابان كبودان طبقه دوم ساختمان رضويعجبشيررايان پردازان جوان

خواهرانفناوري اطالعاتمراغه خ قدس انتهاي شيخ تاج جنب چاپخانه مهرگانمراغهرايان سروش

دو منظورهفناوري اطالعاتخ . فردوسي شرقي - جنب مطب دكتر لعلي سرابيسرابرايان گستر

دو منظورهفناوري اطالعاتمراغه - شيخ تاج - روبروي مسجد اكبرآباد - ساختمان محمدزادهمراغهرايانكده

دو منظورهفناوري اطالعات - امور مالي و بازرگانيتبريزسه راه امين - روبروي پاساژ امت طبقه 5تبريزرايانمهر

خواهرانمراقبت زيباييكوي وليعصر - پروين اعتصامي - كوي شهيد زمانيتبريزرخ آرا

خواهرانمراقبت زيباييتبريز - خ . دامپزشكي - 12 متري شهيد عظيمي - زيرزمين پالك 32تبريزرخساره

خواهرانمراقبت زيباييخيابان آزادي ماراالن روبروي مسجد چهار سوق اول كوي پرورشتبريزرز

خواهرانمراقبت زيباييخيابان طالقاني باالتر از چهارراه بهشتي اول كوچه آقاخانيتبريزرز طاليي

خواهرانمراقبت زيباييشهرك طالقاني سفير اميد - خ . 24 متري - تراكتور سازي - پالك 34تبريزرزا

خواهرانمراقبت زيبايياسكو - خ . طالقاني - جنب تاالر وليعصر اسكو - لول بادام زاراسكورزالين

خواهرانطراحي ودوختخ دكتر قريب اول باهنر 2پالك18جنب فروشگاه گلچين كيشتبريزرسا

روبروي اداره كشاورزيميانهرضايي خواهرانطراحي دوختميانه - خ . فرهنگيان شمالي - خ . آزادگان شمالي - 

خ . شهيد منتظري باالتر از چهار سوق نرسيده به ميدان سجاديه - روبروي كوي نانوائي پ . 41 - ط . دوم (خ . تبريزره آورد

               

دو منظورهاوري اطالعات-امورمالي و بازرگاني-نرم افزارعمران-اموراداري 

خواهرانمراقبت زيبايياهر خيابان امام پايين تر از قنادي ارغوان روبروي بنگاه كجاوهاهرروشنك

خواهرانمراقبت زيباييآباداني مسكن بلوك 3 راهرو 4 طبقه اول كاشي 7تبريزرويا

متري بنفشه پالك5/1تبريزريما خواهرانمراقبت زيباييجاده ائل گلي كوي گلشهر پشت مدرسه آزادگان خيابان قائم نبش 10

خواهرانمراقبت زيباييخ . مفتح - ايستگاه پاسگاه - محل سابق تاالر بابا ساالرتبريززيبا رويان

خواهرانمراقبت زيباييخ عباسي ايستگاهئ حاج هاشم جنب موسسه مالي اعتباري مهرتبريزژاله

خواهرانمراقبت زيباييميدان امام داخل كوچه هالل احمرهاديشهرساحل

جنب پروتئين بندري - كوي علي انتظاري - پ . 2 )تبريزسادنا خواهرانمراقبت زيباييخ . قدس -نرسيده به مسجد حاج احمد -

خواهرانطراحي ودوخت-صنايع دستي و هنرخ شمس تبريزي نرسيده به ايستگاه باال حمام روبروي بانك صادراتتبريزسارا

خواهرانمراقبت زيباييمرند ميدان فهميده  - كوچه 2 - سهند 3مرندساراي

خواهرانصنايع دستي وهنريمراغه خ خواجه نصير كوچه سبزيچي هاپالك 5مراغهساناز

برادرانفناوري اطالعات - امور مالي و بازرگاني- گردشگريخ امام خ تختي جنب بانك ملي ساختمان حجبيمرندسايار

خواهرانطراحي دوخت - صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي ) خ . شهيد منتظري - روبري شركت ايرانسل - ك . جعفريه - سوپرماركت مرامي - ساختمان نور - پ . 3تبريزساينا

خواهرانمراقبت زيباييخيابان ائل گلي -  اول خ . سهند - روبروي دانش - جنب ساختمان عقيق - پ . 20 - ط . همكفتبريزسايه روشن

مور دامي و آبزيان) -اتومكانيك - مكانيك - فناوري اطالعات -        خ . 17 شهريور - نرسيده به سپاه ايلخچيايلخچيسپهري برادران   

طالعات - امور مالي و بازرگاني - خدمات آموزشي - بهداشت  تبريز - خ. امام ميدان قطب - باالتر از مسجد ساالر شهيدان- طبقه فوقاني  پوشاك منصور - ساختمان 627تبريزسپيدار دو منظوره 

  اطالعات مربوط به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي31جدول شماره 



72 
 
 

جنسيترشته آموزشيآدرس آموزشگاهشهرنام آموزشگاه

دو منظورهفناوري اطالعاتپايگاه دوم شكاري -جاده فرودگاهتبريزعصر فناوري

كوچه شهيد صبحي - پالك 10/754 - ط . اولتبريزعقيق خواهرانصنايع دستي(دوختهاي سنتي) -هنرهاي تجسميروبروي كوي نيكوكاري - جنب خانه طاليي -

خواهرانمراقبت زيباييخ . منجم - ايستگاه ناصر - باالتر از فروشگاه جليل - جنب يخچال فروشي يخسازانتبريزعالئي

روبروي حسينيه ساالر شهيدانمراغهعالمه عمران - فناوري اطالعاتمراغه - خ . قدس - 

دو منظورهفناوري اطالعاتچهارراه عباسي انتهاي روگذر خواجه رشيد باالتر از بانك ملتتبريزعلم نوين

مور مالي و بازرگاني-فناوري اطالعات-گردشگري - خ تبريز - جاده ائل گلي - نرسيده به فلكه خيام - نبش شهريار  1 - پالك 1 - طبقه يك و دوتبريزعلمكده برادران 

برادرانالكترونيكخ شريعتي جنوبي ساختمان پروين طبقه سومتبريز و فنون مهندسي پز 

مران - خدمات آموزشي- صنايع غذايي - مديريت صن         بناب -خ . امام - ميدان شهريار - باالي تعميرگاه عقبائيبنابعلويان دو منظوره        

دو منظورهفناوري اطالعاتخ شريعتي - طبقه فوقاني الكتريكي اميدعجبشيرعمران رايانه

خواهرانمراقبت زيباييشهرك باغميشه شيت 7 - كوي نارمك - نارمك 4 - پالك 195تبريزفام

خ شهيد رجايي – پايين تر از مصلي طبقه زير زمين موسسه مالي اعتباري مهراهرفراانديشان  خواهرانري اطالعات-عمران - طراحي دوخت - هنر هاي تزئياهر – 

خواهرانحي و دوخت ( 1 ساله ) - صنايع غذايي - مراقبت زيبائل گلي - خ . آبياري- كوي دانش - 6 متري - پ . 15تبريزفرامرزي

خواهرانفناوري اطالعات-مديريت و صنايعمراغه خ خواجه نصير - ساختمان پزشكان سينا - طبقه سوممراغهفرزانگان

برادرانصنايع دستي ( بافت )تبريز - چايكنار - فارابي - نرسيده به بيمه تامين اجتماعي - شعبه 1 - جنب مدرسه شاه حسين ولي - پالك 357تبريزفرش زرين تبريز

خواهرانمراقبت زيباييخ . ستارخان پايين تر از بلوار منجم - يكه دكان - روبروي پمپ بنزين ستار خانتبريزفرشته

ت -  عمران - امور مالي و بازرگاني - امور اداري - خد  تبريزسه راه امين باالي بانك تجارتتبريزفرهنگ دو منظوره 

خواهرانمراقبت زيباييخيابان طالقاني - 100 متري نرسيده به چهارراه طالقاني -جنب بن بست فرهنگ - پالك 720تبريزفريا

خواهرانمراقبت زيبايي ماراالن - ميدان سجاده به طرف طالقاني جنب فرش تهران - ط . زيرزمينتبريزفريماه

خواهرانمراقبت زيباييشهرك باغميشه ايستگاه خانه چوبي -شيت 4- كوچه نگين 5 - پالك 17تبريزفرين

جنب داروخانه گياهي زوارقيملكان   حقوقي - كرال سيس  برادرانبرق - فناوري اطالعاتخ . امام - ك . بهادري - 

گردشگري - مكانيك- هنر        ملكان ابتداي خيابان جانبازانملكانفن برتر الت ) -امورمالي بازرگاني-  برادران    

باالتر از چهارراه شهيد بهشتي - روبروي مدرسه طالقانيتبريزفني كاربردي تبريز برق/حسابداري/ مكانيك/عمرانتبريزخيابان امام-   دو منظورهفناوري اطالعات/

روبروي كوچه ارك - جنب بانك ملي - پالك 222تبريز كاربردي تبريز ( شع  شريعتي جنوبي -  برقتبريز - خ .  يرادرانفناوري اطالعات - 

كوچه شهيد ديندار - ساختمان آقاي قلعي -مجتمع آموزشي قائم - پ 1 و 2 -عجبشيرقائم برادرانفناوري اطالعات-خدمات آموزشي - عمرانعجب شير خيابان امام - 

دو منظورهفناوري اطالعاتاهر - ميدان معلم - جنب دفترخانه اسناد رسمي شماره 17اهرقانع

خواهرانمراقبت زيباييشهرك امام خميني - بلوك 73 - راه پله اول - طبقه همكف - سمت چپتبريزقصر ملكه

خواهرانطراحي و دوختخ . شهيد صمدي - كوچه شكوفه - پ . 1 - ط . زيرزمين( تغيير مكان به : خ. نگارستان ( فجر) - روبروي بناب كبابي تبريزقيچي طاليي

خواهرانمراقبت زيباييمراغه -خيابان نصير جنوبي روبروي بانك مسكنمراغهكادوس

دو منظورهفناوري اطالعات -امورمالي ميانه - خ امام باالتر از هتل اميرميانهكارآفرينان

برق خيابان منتظري -باالتر از چهارراه فدك -  ايستگاه ارمني دونن - جنب قنادي آسيا - پ 343 - ط . 2 و 3تبريزكارآفن برادرانفناوري اطالعات/

خواهرانصنايع غذاييخيابان طالقاني - روبروي مخابرات جديد - جنب بانك انصار - پالك 223مرندكاري نو

خواهرانطراحي ودوخت-صنايع دستيميانه – خ. نيك نامي – جنب معامله امالك شيخي – طبقه دومميانهكامليا

دو منظورهفناوري اطالعات -امور مالي و بازرگاني - عمرانخيابان امام خميني - روبروي مسجد كبود - ساختمان پزشكان - طبقه دوم - سمت راستتبريزكانون

دو منظورهري اطالعات - امور مالي و بازرگاني - خدمات آموز خ . ابوريحان - اول بن بست ش هاشم اصل حسيني -روبروي بانك كشاورزي- ط. 1 - پ . 285تبريزكانون جوان

نرسيده به دانشكده پرستاريتبريزكانون دانش شريعتي جنوبي - باالتر از تقاطع پاستور - روبروي پيتزا مهدي -  1379وري اطالعات - عمران - مكانيك - امور مالي و بازرگخ . 

گردشگري -كشاورزي (              مرند - خ . جلفا - پايين تر از صندوق انصارمرندكانون رايانه انديشه ت آموزشي -  امور اداري-  دو منظوره         

برادرانفناوري اطالعاتخسروشهر فلكه اصلي پاساژفرج واحد3خسرو شاهكاوش

خيابان خواجه نصير جنوبي - جنب فرمانداري - ط . فوقاني تهيه مسكن سامان - دربند سيف - پالك 217مراغهكتيبه مات آموزشي - هنرهاي تجسمي -امور مالي و بازرگاني   مراغه -  خواهران   

خواهرانمراقبت زيبايياول مفتح روبروي قنادي معين دربارتبريزكتيرا

 خ . عالمه اميني نرسيده به خيابان قدس ط زيرزمين - پ . 2( تغيير مكان به : خ قره آغاج - خ . عالمه اميني - روبروي تبريزكرشمه

 

خواهرانمراقبت زيبايي

نوروزي پ . 5تبريزكژال چهارراه بيست متري دوم ك .  خواهرانمراقبت زيباييخ . ماراالن -

خواهرانحي و دوخت-صنايع دستي-هنرهاي تزئيني-صنايع غذا گوگان فلكه امير كبير خيابان فردوسي طبقه فوقاني جنب اداره صنايع دستيگوگان كسري

كوي شهيد يدي - نبس شادي 2تبريزكالسيك خواهرانمراقبت زيباييخ . راه آهن - كوي بابك - 

خواهرانمراقبت زيباييخيابان راه آهن اول كوي سعدي پالك 62تبريزكالنتري

خواهرانمراقبت زيباييتبريز - خ . پاسداران مابين كوچه شهيد مدني و شهيد محبي روبروي ارزانسراي دلپسند - پ . 8تبريزكلبه ناز
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خواهرانطراحي و دوختائل گلي خيابان آبياري به طرف كوي دانش پالك2تبريزكليد هنر

مورمالي و بازرگاني-خدمات آموزشي - عمران-مكانيك-برق  خ . آزادي - اول شهيد مقبلي - نرسيده به زيرگذر ماراالن - طبقه دوم - لوستر طاهاتبريزكليك نو دو منظوره 

دومنظورهفناوري اطالعاتخ . امام - روبروي ساختمان رازيميانهكنكاش

برادرانفناوري اطالعات - امور مالي و بازرگاني - خدمات آموزشيخ . معلم شمالي - نرسيده به تقاطع خيام - جنب فروشگاه بلوط - ط . 2ميانه  و مهندسي آذر رايا  

كوچه ميخك دوم - پ . 12( جواب اماكن منفي شده )تبريزكيجا خواهرانمراقبت زيباييجاده ائل گلي - فلكه خيام - 35 متري سينا - كوي صنم - 

روبروي اداره بهزيستيميانهكيميا مهر شهيد بهشتي -  برادرانفناوري اطالعات - امور مالي و بازرگاني - امور اداري خ . 

دو منظورهفناوري اطالعاتكجاباد -كوچه حاج آخوند ( پرورش ) - پالك 1655تبريزكيمياگران

دو منظورهفناوري اطالعاتخ امام اول كوي حسنلوآذرشهركيوان رايانه

برادرانبرق - فناوري اطالعات - كنترل و ابزار دقيق وليعصر جنوبي - خ . امير كبير - پائين تر از هتل مرمر - 15 متري سعدي - پ .45 - ط . همكف و اولتبريزگام نوين

شهيد شريفي پائين تر از قنادي طوبي  جنب غذا خوري ميالد نورتبريزگريمور خواهرانمراقبت زيباييخ . آخوني - اول خ . 

خيابان شهيد رجايي كوي زمينلر پالك 37مرندگل  آرا خواهرانمراقبت زيباييمرند - 

خواهرانصنايع دستي ( بافت )خيابان پاسداران - محله شهاب - جنب مسجد - طبقه فوقاني سوپر ماركت احمد زادههاديشهرگل ابريشم

خواهرانمراقبت وزيبايي ايلخچي خيابان كمربندي جنب خيابان جنتايلخچيگل افشان

خواهرانمراقبت زيباييشهرك باغميشه - خ . شهريار - باالتر از فروشگاه پل - جنب مغازه شهرك انارتبريزگل پري

متري نيلوفر پالك34تبريزگل چهره خواهرانمراقبت زيبايينصف راه كوي اشكان نبش 18

زعفرانيه - ايستگاه بازار - پائين تر از بانك ملي - 8 متري اول غربي - پالك 27 (تغيير مكان به زعفرانيه - ايستگاه بازار - تبريزگل سرخ

                       

خواهرانطراحي ودوخت-صنايع دستي و هنر

خواهرانمراقبت و زيباييشبستر - خ . رازي - جنب كارخانه واثقيشبسترگل فيروزه

از طرف شريعتي كوچه دوم از سمت راست پالك 50تبريزگل مريم خواهرانصنايع دستي وهنري-طراحي و دوختخ . پاستور قديم - جنب آموزشگاه رانندگي سهند - 

خواهرانطراحي ودوختميانه - خيابان شهيد مطهري - پالك 6 - طبقه زيرزمينميانهگل نرگس

خواهرانمراقبت زيبايي خ آزادي - جنب قنادي پاپا - زيرزمين بانك مسكنتبريزگل نسا

برق - امور مالي و بازرگانيشهر جديد سهند - فاز 1 - محله 1 - پرديس 8 - پالك 1 سهندگالبي برادرانفناوري اطالعات- 

خواهرانطراحي ودوخت/صنايع دستيتبريزخ . فلسطين - نرسيده به چهارراه ملل المتحد - ساختمان 110 -طبقه فوقاني دوغ نامليتبريزگلباف

خواهرانصنايع دستي - دوخت هاي سنتيخ امام نرسيده به مسجد ساالر جنب فرش مشهدتبريزگلچين

خواهرانمراقبت زيباييمنبع آب خيابان ثقه االسالم روبروي كافه فيروز كوچه ستارخان پالك 122تبريزگلديس

خواهرانمراقبت زيباييخيابان  آزادي -ايستگاه محمدآباد-نرسيده به ميدان حكيم نظامي پالك 16تبريزگلديس نو

خواهرانطراحي و دوختخ عباسي ايستگاه طاق اول كوي بهشتي پالك1404تبريزگلسا

دو منظورهصنايع غذاييتبريز  - گلشهر -روبروي كتابخانه گلشهر -  خ . گلها  معروف به پروين اعتصامي - ط . 2- پالك 53تبريزگلها

ران - خدمات آموزشي - امور مالي و بازرگاني - بهداشت و ا   بناب - خ . امام - طبقه فوقاني سينماي سابقبنابگنج نهان دومنظوره   

خواهرانمراقبت زيبايياهر خيابان آزادگان نبش آزادگان مبل فروشي قهرمانياهرگوزللر

خواهرانمراقبت زيباييخ . ساالري - نرسيده به سه راه ابوريحان - كوچه مصباحي - پ .  187تبريزگونش

شريعتي جنوبي - روبروي بانك ملي شعبه شريعتي جنوبي - ط 2- طبقه سوم( تغيير مكان به : خ . امام - روبروي مسجد تبريزگوهران دانش

             

ناوري اطالعات - امور مالي و بازرگاني - نرم افزار ( مكانيك    دو منظوره  

خواهرانمراقبت و زيباييآذرشهر خ امام بلوار بسيج روبروي مسجد فاطمه زهرا جنب كاش فروشي توكلي دربند نگار اول پالك12آذرشهرگيتي

شهيد قره باغي نرسيده به سه راه بهشتي -روبروي بانك مهر ايران - پالك 276تبريزگيس خواهرانمراقبت زيبايي خ . 

كوي دادگستري - بلوار واليت - روبروي مسجد قباتبريزگيسو خواهرانمراقبت زيباييخ.ائل گلي – 

خواهرانهنر هاي تجسمي زعفرانيه - كوي شبنم - نبش 8 متري  32  -  پ . 11تبريزالجورد

خواهران امور مالي و بازرگاني - فناوري اطالعاتمراغه - خ . دكتر چمران- جنب چاپخانه - مهرگان - طبقه فوقاني آژانس سينامراغهلقمان

جنب غذا خوري شهبازسردرودلينك دومنظورهفناوري اطالعاتسردرود - خ . امام - اول خ . استاد شهريار - 

دو منظورهمكانيك/فناوري اطالعات/عمران/جوشكاري  مابين ساعت و بانك ملي - نرسيده به اتاق بازرگاني - جنب موسسه ثامن الحج - ساختمان آلومينيومي - طبقه 2تبريزماشين افزار

خواهرانطراحي و دوخت منجم - خ . حجتي - نرسيده به چ . ثابتي - كوي سعادت - پ . 2 )تبريزماندگار

كوچه شهيد كارگر -داخل كوچهميانهماندگار ميانه  -عمران -برق-فناوري اطالعات - اتومكانيك - الكترونيك -   خ ميانجي- نرسيده به چهارراه باال -  برادران 

خواهرانمراقبت زيباييخ شهيد رجايي روبروي دادسرا پ 186مرندماه پيشوني

خواهرانمراقبت زيباييخيابان معلم خ دانش روبروي دبيرستان زينب پ 50ملكانماهرخ

خواهرانمراقبت زيباييخ ماراالن پايين تر از مسجد المهدي جنب موبايل اكتيوتبريزماهك

خواهرانطراحي و دوختخيابان ابوريحان نرسيده به سه راهي پاستور جنب فروشگاه شالچي - پالك 33تبريزماهوت

دو منظورهفناوري اطالعاتهشترود خيابان امام روبروي صندوق تعاونهشترودماورا
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زيرزمين دكتر ديانتيتبريزمبتكر خواهران   مور مالي و بازرگاني - خدمات آموزشي - صنايع دستي د    خيابان استاد جعفري غربي -جنب مسجد امام سجاد - 

خواهرانمراقبت زيباييخيابان شمس تبريزي ايستگاه شكلي پالك 266تبريزمتين

-مديريت صنايع-امورمالي و بازرگاني-خدمات آموزشي-    خ . امام - جنب اداره ارشاد - پ 1074 - ط . اولتبريزتمع فني تبريز (اصلي  دو منظوره  

خواهرانصنايع دستي ( بافت )ميانه - خ . سراسياب - بعد از تقاطع آموزش و پرورش - پ- 7ميانهمحمدي

گاني - طراحي دوخت - فناوري اطالعات - صنايع دستي    بناب - خ . مطهري - روبروي منبع آببنابمحيا خواهران   

دو منظوره اطالعات - امورمالي بازرگاني-مديريت صنايع -خدمات آكوي وليعصر - انتهاي خ . شهريار شمالي - 20 متري صفا-ساختمان نور - طبقه سومتبريزت صنعتي تام آذربا

خواهرانطراحي ودوختميرداماد 24 متري دانش روبروي ورزشگاه ميرداماد اول كوي استادان پالك 14تبريزمرواريد

خواهرانمراقبت زيباييآذرشهر - روبروي آموزش و پرورش - كوچه نور اول - پ . 154آذرشهرمژه

دو منظورهمديريت صنايع-فناوري اطالعات-امورمالي -مكانيك  چ . منصور - مجتمع تجاري اطلس - ط. 2 - واحد 10( تغيير مكان به چاي كنار - بعد از پل سنگي - ساختمان زيتون - پ . 11 )تبريز شاوران صنعت سيست 

نرسيده به پايانه اتوبوس رانيبنابمشكات ابتداي كوي بنفشه -  برق - صنايع غذايي - امور مالي و بازرگاني - خدم بناب - خ . امام -  ات -  برادران 

خواهرانطراحي ودوختخ رسالت كوي سوسنگرد كوچه شريعتي پالك 49تبريزمعراج

برق سراميك - امور مالي و مرندخ جلفا - باكري 22 كوثر 3 پالك 61مرندمعلم طالعات -طراحي ودوخت -  دو منظوره 

برادراناوري اطالعات - خدمات آموزشي - امور مالي و بازرگانيبناب - خ . مطهري - روبروي منبع آب - ساختمان قنبرزاده - ط . 3بنابمقدم

خواهرانفناوري اطالعات-عمرانمرند خيابان جلفا - فلكه پنج محراب - اول كوچه شهيد كاريمرندمقياس

برادرانعمرانخ . منجم - اول خ .شهيد ظهيري -باالي قاليشويي برزگر - ط . سوم - پالك 2 -تبريزمكتب

خواهرانمراقبت زيباييسراب - خ . قدس - ط . فوقاني گلفروشي گل يخسرابملكه ي ناز

مران-امورمالي و بازرگاني - خدمات آموزشي- مديريت ص   نصف راه روبروي مخابرات ساختمان فوقاني بانك سپه طبقه3واحد3تبريزمنتخبان دو منظوره 

جنب كوچه سبالن - ط . فوقاني قنادي گلشهر - پ 2 - ط . اولتبريزمنتخبان ( شعبه ) نايع - امور مالي و بازرگاني - فناوري اطالعات -خدمات       خ . امام - آبرسان -روبروي پاساژ صدف -  برادران       

برادرانبرقاهر خيابان رسالت جنب تاكسي تلفني همشهرياهرمنشور

خواهرانمراقبت زيباييشهر جديد  سهند - محله 1 -جنب آپارتمانهاي پگاه( سهند - فاز 2 - روبروي مجتمع نگين 2 )33450454سهندمه طال

شهيد بهشتي - كوچه طهماسبي -خسرو شاهمه لقا خواهرانمراقبت زيباييخسروشاه - خ . 

روبروي ايستگاه تاكسياهرمهارت دو منظورهفناوري اطالعات-عمران - امور مالي و بازرگانياهر  - چهارراه معلم – خ . شهيد رجايي – 

خواهرانمراقبت زيباييمرند خيابان جلفا جنب تاكسي تلفني صابر پالك384مرندمهتا

دو منظورهوري اطالعات-برق-اموراداري-عمران-امورمالي و بازرگانهاديشهر -خ جعفر صادق جنب بانك ملي پاساژ سوم - طبقه دومهاديشهرمهتاب دانش

خواهرانطراحي ودوختمراغه خيابان اوحدي كمي پايين تر از قم جنوبي پالك 27مراغهمهد عليا

خواهرانطراحي ودوختمراغه شهرك وليعصر خيابا ن پروين اعتصامي روبروي آتش نشاني پالك248مراغهمهد هنر

خواهرانطراحي و دوختتركمانچاي - خ . امام نرسيده به مسجد جامعميانه تركمنچايمهدلو

خواهرانطراحي ودوختخيابان شهيد مطهري شمالي 12 متري شبكه بهداشتسرابمهدوي

نرسيده به چهارراه شهيد رجبي پالك19تبريزمهديس خواهرانمراقبت زيباييخيابان مفتح  - خ . امام دوست - روبروي ورزشگاه تالش - 

خواهرانصنايع غذاييولي عصر - خ . خوابگاه فلكه تختي بطرف سه راهي ولي عصر روبروي بانك ايران زمين - پ . 44 - ط . اولتبريزمهر افشان

روبروي كوي تربيت - جنب مدرسه راه زينب - زيرزمين نانوايي عابدينيمرندمهر آفر خواهرانمراقبت زيباييمرند - خ . 40 متري - 

دو منظورهرزي ( امور باغي زراعي )-  بهداشت و ايمني  - صنايع غمراغه - خ . اوحدي - روبروي مسجد شهدا - جنب سالن آبشارمراغهمهر گياه

خواهرانطراحي و دوختخيابان قطران كوي شهريار جنب كوچه شهيد مجمل پالك176تبريزمهرانه

گردشگري - ن  خ حجتي ايستگاه نجارآبادپايين ترازمسجدامام سجادجنب مرغ فيضيتبريز مهرآئين ي - فناوري اطالعات -خدمات آموزشي -  خواهران   

خواهرانمراقبت وزيبايي ممقان خيابان اهللا وردي پالكممقانمهرگان آذر

دو منظورهفناوري اطالعات خ امام روبروي اداره آموزش و پرورشعجبشيرمولوي

خواهرانطراحي ودوختخ قره آغاج نبش عالمه اميني روبروي بانك ملي پالك 543تبريزميخك

خواهرانمراقبت زيباييخيابان پاسداران جنب كوچه حيدرنژاد جنب نانوايي سپيدانتبريزميالني

خواهرانمراقبت زيباييخيابان شريعتي پائين تر از پل يالدور سه راهي بهشتيمرندمينا

خواهرانصنايع غذاييوليعصر - خ . اوحدي - جنب ساختمان آماندا - ط . همكف - پ . 36تبريزنارنجستان

بيالنكوه شرقي - پالك 10تبريزناز آفرين خواهرانمراقبت زيباييتبريز - خيابان عباسي - 18 متري شهريار- 

جنب بسيجبستان آبادناز رخ كوچه خيام -  خواهرانمراقبت و زيباييميدان مولوي - خ . طالقاني شرقي - 

خواهرانمراقبت زيباييتبريز - خ . منجم - اول حجتي - جنب تاالر خوشبين - ط . زير زمين - ژ . 36تبريزناز شقايق

خواهرانمراقبت زيبايياسكو - خ . طالقاني شمالي - ساختمان منبرياسكوناز كيميا

خواهرانطراحي و دوختچهارراه باال كوچه نجارانميانهنازنين
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خواهرانطراحي ودوخت-صنايع دستي و هنرخ شهيد بهشتي نرسيده به دانشسرا روبروي مسجد حاج احتشام جنب فروشگاه نمايندگي بركتبريزناهيد

 خ . رضوانشهر - 18 متري رضوان - خ . كوثر - پائين تر از آپارتمانهاي شمس - پالك 234  (تغيير مكان به خ . انقالب - نرسيده به تبريزنرجس

      

خواهرانطراحي دوخت

خواهرانطراحي و دوختچهارراه ملل متحد به طرف سه راه توكلي جنب غذا خوري زيتونتبريزنرگسان

دو منظورهفناوري اطالعات-عمران(نرم افزاري )خيابان دامپزشكي خيابان گلپارك نبش كوي سهند جنب مسجدالنبي پالك20تبريزنسل فردا

بطرف خطيب)-ايستگاه صفاري-پ 1/1-روبروي بانك مسكنتبريزنصير آذر دو منظورهبزيان)-كشاورزي( باغي و زراعي)- صنايع دستي (طال و جواهر     نصف راه-نبش گوي گندم(

برادرانصنايع دستي (بافت)نصف راه -روبروي اداره كار - جنب كافه برادران - پالك 10تبريزنظام دوست

خواهرانصنايع غذاييجهارراه الله - شهرك نور - خ . نگارستان - روبروي ساختمان ميالد 2 - ( برج نگارستان ) - طبقه دوم داروخانه احمدنژاد - پ 7تبريزنگاران

خواهرانفناوري اطالعاتپشت پمپ بنزين منزل رحيم كفاشممقاننگاهي نو

دو منظورهفناوري اطالعات-مديريت صنايع - امور مالي و بازرگانيخ 17شهريور قديم نرسيده به تقاطع الله زار اتاق تعاون استانتبريزنگرش

خ . طالقاني - جنب بانك صادرات - نبش كوچه سينا- ط . 2 ( تغيير مكان به : خ . فجر - خ . نگارستان - روبروي آپارتمانهاي عالمه تبريزنگين

 

خواهرانطراحي ودوخت-صنايع دستي (دوخت سنتي) - خدمات آموزشي

خواهرانصنايع غذاييخ 17 شهريور جديد روبروي بانك سپه بن بست پالك 4/1تبريزنمونه تبريز

خواهرانطراحي دوخت  بلوار منجم به طرف  ملل المتحد- نبش پل هوايي -دربند محتشم - جنب مسجد رسول اكبري انوري - پالك 486تبريزنو دوخت

خواهرانمراقبت زيباييمرند - طالقاني نرسيده به رفيع آباد - روبروي تاكسي فجر - ساختمان صادقيمرندنو گل سرخ

صنايع دستي ( فرش )- طراحي دوخت - امور مالي و بازرگاني-  خ امام كوچه اعتمادميانهنوانديشان جوان دو منظوره    

دو منظورهبرق-عمران-فناوري اطالعات-امورمالي و بازرگانيخ امام-جنب اداره برقميانهديشان جوان(شعبه 

دو منظورهفناوري اطالعات/مخابرات/سهند - فاز 2 - ميدان شهرداريسهندنور تبريز

جنب بنگاه خوش طينت - پالك 75تبريزنوفكران وشكاري - مكانيك - امور مالي و بازرگاني - خدمات آموزشي -  خ . 17 شهريورجديد روبروي بانك ملي -  برادران   

خواهرانطراحي و دوختخيابان مفتح خيابان ليالبي كوچه درمانگاه پالك3تبريزنويد

وخت -صنايع غذايي - صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي ) - صن ايلخچي - خ . امام - روبروي مخابرات - نرسيده به بانك سپه - جنب اداره بيمه تامين اجتماعيايلخچينوين اسكو ( شعبه  خواهران  

خواهران دستي ( بافت )- صنايع غذايي _ طراحي دوخت - هنرهاي تجس ايلخچي - خ . حافظ - جنب دبيرستان  ابي ابن ابيطالب - پ . 83ايلخچينوين اسكو ( شعبه 

خ  . پاسداران - حيدر آباد - ميدان امام حسين -كوچه ريحاني-  جنب سوپر ماركت اطلس(تغيير مكان به : خ . بهار - آخر 20متري تبريزنياز 

         

خواهرانمراقبت زيبايي

خواهرانمراقبت زيباييخيابان سرباز شهيد جنب داروخانه دكتر تقي زاده چلوكبابي محمدتبريزنيايش

دو منظورهفناوري اطالعاتمراغه خ خواجه نصير - جنب داروخانه سينامراغهنيكورايانه

خواهرانهنر هاي تجسمي سراب - خ . مطهري شمالي - طبقه فوقاني بانك سپه - شعبه مطهري ( سابق )سرابنيم رخ

دو منظورهفناوري اطالعات - امور مالي و بازرگانيتبريزچهارراه آبرسان جنب قنادي ايوبيتبريزهدايتي

خواهرانمراقبت زيباييسهند - فاز 2 - كوي نگين - ساختمان اميرانشهر جديد سهندهزار نقش

برق - امور اداريخ آبرسان نرسيده به قنادي ايوبي خ 7 تير پالك 4تبريزهزاره دو منظورهفناوري اطالعات/عمران - 

خواهرانمراقبت زيبايي - گردشگريآبرسان كنار گذر شهريار جنب داروخانه خاور كوچه دانشتبريزهستي

خواهرانمراقبت زيباييجاده شيشوان - نرسيده به شهرك صفاعجبشيرهفت قلم

دو منظورهاوري اطالعات-امورمالي وبازرگاني-اموراداري-خدمات آموزشيخ . قدس بلوار قطران جديد - جنب بانك تجارتتبريزهمت

بزرگمهر ششم شرقي پالك 8تبريزهمكاران سيستم تبري برادرانفناوري اطالعات - امورمالي بازرگاني-  امور اداريخ.امام خميني - ك . 

برادرانفناوري اطالعات - نرم افزارهاي امور مالي و بازرگانيخ . آزادي - روبروي بيمارستان سينا - اول كوچه ملك پور اول - پ - 2تبريز همكاران نيك انديش

دو منظورهفناوري اطالعات/كشاورزي/مديريت و صنايعشبستر -خ . امام - باالتر از بانك رفاه - طبقه فوقاني رستوران صداقتشبسترهميار

خواهرانطراحي ودوختچهارراه فيضيه - آخر فيضيه -تقاطع سرباز شهيد -سمت چپ  مدرسه فرهمند -پالك 4تبريزهنر آرا

جنب ايستگاه اتوبوس - پ . 43 - ط . 2تبريزهنر دوخت خواهرانطراحي و دوخت - صنايع دستي ( دوخت سنتي)جاده ائل گلي - آخر گلشهر - فلكه فردوس - اول 35 متري ياغچيان - 

دروازه تهران - خ . امير كبير نبش كوچه سعدي - پ . 50 - طبقه زيرزمينتبريزهنر روز خواهرانطراحي ودوختوليعصر جنوبي- 

خواهرانطراحي ودوختخ خيام سه راه الله زار نبش كوي آسيا درب اول پالك 25تبريزهنر سرا

خواهرانطراحي ودوختخيابان امام -ميدان قطب - جنب مسجد ساالر  - مجتمع سايه - ط . 2 - واحد 4تبريزهنركده

خواهرانطراحي و دوخت -صنايع دستي (دوخت سنتي )آذربايجان - نرسيده به چ . آخوني - جنب آذربايجان ششم - مابين چهارراه آخوني و بهار- زيرزمين ساختمان لوازم خانگي گستر - تبريزهنركده مهر

خواهرانطراحي و دوخت-خدمات آموزشيخ. جمهوري اسالمي - روبروي مسجد انگجي - ساختمان 147 - طبقه فوقاني پليس +10 )تبريزهنرهاي زيبا

خواهرانطراحي و دوختخيابان گلگشت نرسيده به بيمارستان امام رضا كوي گلستان پالك2تبريزهنرور

شهيد رجايياهرهوش برتر برادرانفناوري اطالعاتاهر - جنب دارايي - خ . 

خواهرانمراقبت زيبايي - طراحي دوختشهرك نور - فجر - خ . نگارستان - روبروي آپارتمانهاي فجر - جنب مسكن تاج بخشتبريزوارثي

دو منظورهصنايع غذاييزعفرانيه ايستگاه گلدشت 10متري 45 پالك6تبريزوانيل

برادرانبرق صنعتي/سيم پيچيچهارراه هفده شهريور جديد اول خيابان هفده شهريور جديد باالتر از فروشگاه دريا قاينار خزرتبريزوحدت
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خواهرانمراقبت زيباييخ . پاسداران - باالتر از پل نرسيده به مغازه هاي مصلي روبروي درمانگاه سجاد - پ 3 - ط . دومتبريزوفا

خواهرانمراقبت زيباييخيابان طالقاني روبروي مسجد عربلر جنب زرگري نگين پالك854تبريزوال

برقاسكو فلكه بانك ملي ساختمان ميالد نور طبقه5 واحد4اسكووليعصر اسكو دو منظورهفناوري اطالعات-امورمالي و بازرگاني - 

دو منظورهوري اطالعات - امور مالي و بازرگاني - خدمات آموزشيسهند - محله 2 پاساژ مرواريد - طبقه 1 واحد 4سهندوليعصر سهند

برادرانآرايش و پيرايش مردانه خ . ثقه االسالم - جنب داروخانه مهتا - پ .216تبريزونك

زيرزمين خياطي حيدريميانهونوسا مراقبت زيباييميانه سر آسياب نبش جمهوري - 

خواهرانمراقبت و زيبايي - طراحي دوختانتهاي خ . فردوسي غربي - روبروي غير انتفاعي كاوشسرابيادمان

خواهرانمراقبت زيباييخ سراسياب نبش كوچه پرتو جنب آژانس پروازميانهياران

جنب دنياي كودك 4تبريزياسمن چهارراه بهشتي -  خواهرانطراحي و دوخت كمربندي مياني - 

خواهرانمراقبت زيباييمرند خيابان جلفا روبروي اداره پستمرنديسمينا

دو منظورهفناوري اطالعاتهاديشهر – ميدان نبوت – جنب موسسه مالي و اعتباري مهرهاديشهريكتا رايانه

خواهرانطراحي ودوختخيابان فرودگاه كوي ميهن 2و3 روبروي آتش نشاني پالك49تبريزيگانه

جنب مطب دكتر حاجي پورتبريزيگانه (شعبه) خواهرانطراحي و دوختتبريز - خ . پاسداران - نرسيده به مغازه هاي مصلي - روبروي مدرسه استثنايي - 

روبروي پارك فرهنگيان - كوي محمدي  - تبريزيگانه آفرين روبروي پارك فرهنگيان - كوي محمدي كوچه گلريز 2 - پالك 6 (شنب غازان -  شنب غازان - 

 

خواهرانمراقبت زيبايي

جنب موسسه قرض الحسنه كوثر - ط . سومشبسترسومه خواهرانصنايع غذاييشبستر - خ . امام - روبروي مخابرات - 

خواهرانطراحي دوخت - صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي ) خ . امام خميني - بين آبرسان و چهارراه منصور - روبروي مسجد ساالر - ساختمان آيفر - طبقه 3 واحد 7تبريزطرالن

خواهرانطراحي دوخت - صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي ) ملكان - خ . 30 متري كشاورزي - مابين كوچه شقايق 3 و 4ملكانشايسته

خواهرانمراقبت زيباييخ . انقالب - كميته 5 سابق - خ . شهيد عباسزاده - جنب كوچه اسدي - پ . 95تبريزماه وش

خواهرانمراقبت زيباييميدان امام حسين - جنب اداره برقبستان آبادپاكدخت

خواهرانفناوري اطالعاتخ . ملت - گلستان 5 - پالك 5بستان آبادحكيم

خواهرانمراقبت زيباييدامپزشكي - 18 متري گلپارك - پالك 32 - جنب موبايل ماهتبريزجواهر

برادرانبرق - فناوري اطالعات - خدمات آموزشي - امور اداريخ . امام - ميدان قطب - روبروي مسجد ساالر - ساختمان دكتر حسابي 3تبريزفارابي

كوچه شهيد شادپورميانهلطافت خواهرانطراحي دوخت- صنايع دستي - مراقبت زيباييخ . شهيد ميانجي - 

خواهرانصنايع غذاييشريعتي جنوبي اول بارون آواك ساختمان آواك روبروي بازار شيك پالك16تبريزلوكس

خواهرانطراحي و دوختوليعصر - فلكه تختي غربي - نرسيده به مجتمع ورزشي آذر آب - پ . 35تبريزآسان متد

خواهرانطراحي و دوختخ . استاد شهريار - نرسيده به ميدان غفاريآذرشهركسري ( شعبه )

شهرك نور - فلكه فجر - بطرف كوي الله و ثمين -  پالك4( تغيير مكان به : شهرك نور مابين فلكه فجر و كوي الله روبروي آپارتمان هاي تبريزشهراد

         

دو منظورهمراقبت زيبايي

خواهران اطالعات - عمران -   امور مالي و بازرگاني - خدمات آاتوبان شهيد كسايي - نبش ضلع شرقي - تقاطع خيابان پور شريفمرندآرتان

برادرانمراقبت زيبايي ( مردانه )خ . آزادي - نرسيده به بيمارستان ارتش - جنب قنادي پاپا - زيرزمين آذرمرغتبريزاميدواران

كوچه شهيد ابراهيم زاده - پالك 10تبريزواحد عات/امور مالي و بازرگاني - خدمات آموزشي - نرم افزار      خ . وليعصر - سه راهي وليعصر -  خواهران 

خواهرانمراقبت زيباييخ . جلفا روبروي تامين اجتماعيمرندفانوس شهر

خواهرانطراحي دوخت- صنايع غذاييخ. امام - ايستگاه تپلي باغ - باالتر از پاساژ رخش - جنب كفش سويل - پ . 105(تغييرمكان به)تبريزشايلين

خواهران دستي _ بافت - صنايع دستي ( دوخت سنتي)- طراحي د ميانه - خ . ارشاد - كوي كارمندان - بهداري - پ . 3ميانهدلنوازان

برادرانبرق - عمران - فناوري اطالعاتخ . امام - روبروي كوي 13 آبان - ط . فوقاني بانك قوامينتبريز گزينه اول

برادرانامور مالي و بازرگاني - فناوري اطالعات - عمرانخ . آبرسان - روبروي هالل احمر - طبقه فوقاني قنادي پاكتبريزآواي دانش

شهرك فن آوري خودرو -تبريزه سازان اعتماد صنع برادرانمكانيك- فناوري اطالعاتجاده سردرود - روبروي شركت موتوژن - 

خواجه نصير - روبروي فرمانداري - پشت آموزشگاه رساي نومراغهمنظومه هنر خواهراني دوخت 0 صنايع دستي ( دوخت سنتي )- خدمات آمومراغه - خ . 

دو منظورهبرق - فناوري اطالعاتخ امام - باالتر از چ . منصور - جنب بانك ملت شعبه ميدان قطب - روبروي پاساژسبالنتبريزبامداد

خواهرانطراحي دوختچهارراه ماراالن - اول كوي آشتاب - پالك 2تبريزهنر آموزان

خواهرانمراقبت زيباييخ . دكتر حسابي - نرسيده به ميدان دكتر حسابي - روبروي دانشگاه علمي كاربردي بازرگاني - پ 1تبريزپرنيان

خواهرانطراحي دوخت شهرك انديشه - خيابان 45 متري - جنب بربري پزيميانه طنين هنر 

خواهرانمراقبت زيباييخ . مطهري - خ . آيت ا... مدنيايلخچيمهال

خواهرانفناوري اطالعات خ . راه آهن - خ . عالمه اميني - دست چپ - طبقه باالي مبل انتخابتبريزماتريس

برادران   الكترونيك - عمران - امور مالي و بازرگاني - امور اداري    ولي عصر - سربااليي - جنب موسسه مالي اعتباري كوثر - پ . 27تبريز المك

خواهرانطراحي دوختاسكو خ . امام - باالتر از بيمارستان -روبروي قرض الحسنه امام رضااسكوبرف
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خواهرانطراحي و دوخت - صنايع دستي ( دوخت سنتيخ . عباسي - نرسيده به طاق - ساختمان آلومينيوم - پ . 14/22تبريزآفرينش

خواهرانطراحي و دوخت - مراقبت زيبايي - صنايع دستي ( بافت )هشترود - قره آغاجهشترود( قره آغاج )بي غم

خواهرانطراحي دوختخ . فغفاري - كوي حلوائيآذرشهرتواندخت

ت-صنايع غذايي - صنايع دستي (بافت) - صنايع دستي (دو  خ . بهار - روبروي سازمان تعاوني روستايي - پ . 430تبريزطال دوز خواهران 

روبروي فرهنگ شهر- كوچه الله پ . 38تبريزكارامل خواهرانطراحي دوخت - صنايع غذايي 0 هنرهاي تزئينيكوي ولي عصر - باالتر از فلكه رودكي - 

 شنب غازان - 24 متري استاد شهريار - نبش كوي شهدا - پالك 161( تغيير مكان به : وليعصر - پروين اعتصامي شرقي - ساختمان امالك تبريزتاج خورشيد

 

خواهرانمراقبت و زيبايي

دو منظورهصنايع دستي ( بافت )شبستر - ميدان نماز - جنب ايستگاه تاكسي - كوجه عالمي - ساختمان شبگاهيشبسترزرين گره شبستر

برادرانالكترونيك - مخابراتفارابي شمالي - چايكنار - نرسيده به پل قاري - نبش كوي مهر - ساختمان مهر - واحد 5تبريزشهر نبوغ

خواهرانصنايع دستي ( بافت )چاي كنار شرقي اهر - مقابل بانك كشاورزياهرزلفا

برادران   آموزشي - امور اداري-  امور مالي و بازرگاني - نرم افزار (     مابين چهارراه طالقاني و تقاطع پاستور روبروي كوچه نقافي - طبقه فوقاني  پاركينگ هتل ارستبريزبولود

جنب نمايندگي كيش چوبمرندستاره شهر نرسيده به چهارراه پرورش -  خواهرانمراقبت زيباييخ . پاسداران - 

خواهرانفناوري اطالعاتجلفا - خ . شمس تبريزي - پ 185جلفاسانلي ارس

خواهرانمراقبت زيبايي خ . ثقه االسالم - جنب بانك رفاه كارگران -پ . 295 - ط . زيرزمين فرش عتيق 35254088تبريزچهره ها

خواهرانفناوري اطالعاتخ . شيخ تاج - روبروي مدرسه شرف - جنب ساختمان مهندسين - ط . 2مراغهرساي نوين

خواهرانمراقبت زيبايي - طراحي دوختخدا آفرين - روستاي بسطاملوكليبرمروتي

دادگستري - روبروي سالمندان - پ . 68آذرشهرمهر آنا خواهرانمراقبت زيباييآذر شهر - خ . وليعصر - 

روبروي ايستگاه اتوبوس شهيد قره باغي-طبقه فوقاني مركز خريد شهروند- پ . 25تبريزنيما راسته كوچه -  خواهراني اطالعات - خدمات آموزشي - امور اداري - بهداشت  و بازار - 

خواهرانصنايع غذاييتقاطع قدس - آخوني - جنب پليس +10 -تبريزكيك شكالتي

خواهرانهنرهاي تجسميخ . امام - روبروي پمپ بنزين - ساختمان 63 - طبقه اولتبريزبهسا

نبش كوچه ورزشميانهمعمر خواهرانطراحي دوختآچاچي - جاده ترانزيت - 

روبروي پروتئين صدف - پ . 39 - ط . 2 )تبريزديده گوهر آذربايجا دو منظورهصنايع دستي ( طال جواهرسازي )خ . ابوريحان - سه راهي پاستور  - جنب شهيد حسن مقدم دانائي - 

كوچه شهيد ديالمهاهرسوزن طال خواهرانطراحي دوختچايكنار -  

خواهرانمراقبت زيباييباغ معروف - فلكه اول - خ . اصلي اصغر آباد - روبرو سوپر ماركت مهديتبريزرخ نما

خواهرانمراقبت زيبايي پاستور جديد - بازارچه حاج جبار نائب - جنب مسجد حاج هاشم - پ . 399تبريزرژين

خواهرانمراقبت زيبايي خ . شهيد منتظري -چهار سوق - نرسيده به ميدان سجاديه - جنب كوي نانوايي =جنب مسكن ساحل- - پ . 1/3138تبريزصورتگر

خواهرانمراقبت زيبايياسكو - خ طالقاني - روبروي قنادي واليياسكوماه سان

برادرانفناوري اطالعات - امور مالي بازرگاني - خلجان -  محله كوچه مو - جنب شعبه نفت 1تبريز - خلجانتوفيق

برادرانفناوري اطالعات - امور مالي بازرگاني - خدمات آموزشيبلوار شهداي زينبيه - روبروي بيمارستان امامميانهخليج فارس

سمي - صنايع غذايي - طراحي دوخت - صنايع دستي ( دوخ  چهارراه عباسي- يوسف آباد - پذيرايي تاالر نور - ط . 3تبريزفرنگار دو منظوره 

خواهرانمراقبت زيباييسهند - فاز 1 - محله 3- بهارستان 17 - پالك 22سهندقصر پريا

خواهرانمراقبت زيباييجنب بيمارستان شهيد بهشتيمراغهنورا مهر

خواهرانمراقبت زيبايي - هنرهاي تزئينيخ . امام - روبروي بانك قوامين - طبقه دوم - ساختمان آذر ميشو - واحد 6شبستربي نظير

ات آموزشي - نرم افزار هاي ( عمران - مهندسي شيمي - ا   وليعصر - خ . پروين اعتصامي - 12 متري تعاون - 10 متري اول شرقي - پ . 5تبريزبازتاب  خواهران  

خواهرانمراقبت زيباييايلخچي - خ . امام - جنب پست بانك - طبقه زير زميناسكو- ايلخچيليلي

جنب لوازم خانگي بدر پور  تبريزنيلوفران چهارراه اره گر به طرف نظام پزشكي - خيابان شهيدان ذاكر -اول حكم آباد - اولين بريده سمت راست -

                          

خواهرانمراقبت زيبايي

خواهران    - فلز - سفال ) - صنايع دستي ( طال جواهر سازي ) - صن     خ . امام - جنب هالل احمر -ميانهدورسان

جنب پالك 7/3تبريزاسماعيلي پايين تر از چهارراه - روبروي مسجد معجزلر -  خواهرانمراقبت زيباييخ . حجتي - 

برادرانفناوري اطالعات  - مكانيكميدان دانشسرا - مجتمع جواهر - ط . 1 - واحد 16تبريزهرم

برادرانفناوري اطالعات - امور اداري - امور مالي و بازرگانيخ . فلسطين - چهارراه ملل المتحد - جنب بانك صادراتتبريز انتخاب برتر

خواهراناقبت زيبايي -صنايع دستي ( دوخت سنتي ) - هنرهاي تزئينيخ . مفتح - سه راهه توكلي - جنب دبستان 29 بهمنتبربزمه سماء

پيلوتتبريزآرند خواهرانمراقبت  زيباييخ . استاد محمد تقي جعفري - ايستگاه كريم آباد - كوي قناديان - پالك 27 - 

برادرانفناوري اطالعات - امور مالي و بازرگاني - خدمات آموزشيولي عصر - خ . رازي  شرقي - پالك 8تبريزاساتيد اليق فناوري

برادرانصنايع شيميايي ( كامپاندر و مسئول آزمايشگاه ) بلوار استاد شهريار - ساختمان شهريارتبريزآذر دوام يول

كوچه مهرگان سوم - ساختمان 24 - طبقه 5تبريزپانيذ ( شعبه ) خواهرانصنايع غذاييآبرسان - 

خواهرانهنرهاي تجسميخ . امام - جنب گلفروشي سليميايلخچيحوض نقاشي
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گردشگري  - عمران منطقه آزاد ارس - خ . وليعصرجلفاستارگان ارس برادرانفناوري اطالعات - 

جنب كوچه سوم غربي - پ . 41تبريززمرد خواهرانصنايع دستيخ . امام - كوي بزرگمهر - 

خواهرانطراحي دوخت - صنايع دستي (دوخت سنتي )خ . شريعتي - روبروي بانك حكمت ايرانيانعجب شير ترمه كهن 

خواهرانمراقبت زيباييپاستور جديد - مابين فدك و حافظ - ساختمان آيدا - پ . 75 - ط. زيرزمينتبريز پايون

خواهرانامورمالي و بازرگاني- خدمات آموزشي - امور اداري خ . طالقاني -روبروي كتابخانه -  روبروي پارك بانوان- نرسيده به ميدانبنابپايندگان

خواهرانصنايع غذايي ج شهريور نرسيده به چهارراه باغشمال - جنب داروخانه بقراطتبريزلذيذ

خواهرانفن آوري اطالعاتخ . امام - ميدان حسنلو - ساختمان سهند - طبقه 1آذرشهرارزش

خواهرانمراقبت زيباييخ . قدس - پائين تر از  مسجد حاجي احمدتبريزخاطره

توحيد -روبروي مدرسه ميثاق -  18 متري شاهد - 12 متري جنت - جنت 1 - پ  . 7  )تبريزفريور طراحي و دوختكوي شهيد ياغچيان -خ . 

كوي دادگستري - بلوار واليت - 12 متري 19 - پالك 71تبريزشيالن خواهرانصنايع غذاييائل گلي - كوي سهند - 

ي - امور مالي و بازرگاني - خدمات آموزشي - فناوري  گلباد - روبروي ماندانا - اول گلسار - پ . 19تبريزمهر آوران برادران 

خواهرانمراقبت زيباييخ . ارشاد - جنب برج ارك مهندسينميانهشركا

برادرانبرق- خدمات آموزشي-كامپيوتر-امورمالي بازرگانيخ . امام - روبروي سپاه - جنب اداره برقميانهنيك مهر

خواهرانطراحي دوختخ . پاسداران - 10 متري طالقاني -پالك 66 - ط. دومتبريزنامور

خواهرانمراقبت زيباييفرهنگيان - روبروي آپارتمان كسريميانهديدار

خواهرانمراقبت زيباييسهند - فاز يك - محله سه - بهارستان 28 - پالك 23اسكوره فام

خواهرانطراحي دوخت و مراقبت زيباييايلخچي - نرسيده به چهاراه صائب - جنب  امالك ايراناسكوحيدري

خواهرانطراحي دوختخ . امام - خ . دانشگاههشترودعفاف

برق - عمران -مكانيك - امورمالي و بازرگاچ . شريعتي - به طرف سه راه امين - باالي داروخانه اطمينان - ساختمان 120- ط . 4تبريزصنعتگران برادرانكترونيك - 

خواهرانطراحي دوخت نصف راه- كوي فيروز  -ميدان گلستان -پ 57تبريزمحمديان

ت آموزشي - هنرهاي تجسمي - نقاش سياه قلم -نرم اف     قراملك - خ . وحدت - نرسيده به ميدان قطب - روبروي مسجد امام حسينتبريزكار گستر دومنظوره   

اوري اطالعات- خدمات آموزشي -  امورمالي و بازرگاانتهاي راسته كوچه - روبروي پارك ملي سليمي - ساختمان صبا - پ . 204تبريزيدك خواهران 

خواهرانطراحي دوختخ . رسالت - خ. شهيد صمدي - خ . فجر - خ . گلباران - ده متري شرقي - پ . 35تبريزتافته

برادران فناوري اطالعاتمهربان - خ . انقالب - نبش خيابان گلستانسراباطاعتي

برادران - فناوري اطالعات- خدمات آموزشي -  امورمالي و بازميدان معلم - جنب كبابي اسالميميانهرايانه بنياد

خواهرانمراقبت زيبايي- طراحي دوختخ . عباسي - باالتر از نان ماشيني - روبروي نان ماشيني - نبش كوچه سارخاني- پ 861تبريزابروكده

نرسيده به چهارراه نگين - پشت                        CNGسهندناز رو خواهرانمراقبت زيباييسهند - فاز 2 -محله نگين - 

خواهرانمراقبت زيبايي خيابان امام خميني - روبروي پاساژ اسكانسرابحنا

چهارراه كوره خانه - مجتمع نور - طبقه 4مراغهفخر رازي خواهرانفناوري اطالعاتمراغه - 

جنب ستادنيروي انتظامي روبروي درمانگاه كوثرميانهسي گل خواهرانمراقبت زيباييميدان معلم - 

خواهرانفناوري اطالعات - امور مالي و بازرگانيخ . گلشن راز شمالي - پاساژ كاويان - ط . چهارمشبسترسراي دانش

خواهرانمراقبت زيباييباغ معروف - فلكه اول - به طرف خ . امام حسين - 50 متر باالتر از اولين ايستگاه اتوبوس - نبش كوي المهديتبريزالين

خواهرانمراقبت زيباييدامپزشكي - شنب غازان - جنب مسجد حاج حسن بقالتبريزگل يخ

برادرانمراقبت زيبايي ( مردانه )خ . امام -روبروي ايستگاه تپلي باغ - زيرزمين داروخانه دي - پ . 753تبريزونك ( شعبه )

جنب امالك دلنواز - پ . 47تبريزهر فيروزه آذربايجا پاستور جديد - مابين ارتش و حاج جبار نائب - روبروي پست بانك -  دومنظورهصنايع دستي (طالجواهر سازي )خ. 

خواهرانمراقبت زيباييورزقان - خ. آخوندي - منزل ابراهيم مقيميورزقانگوزللر (شعبه )

خواهرانمراقبت زيباييپل امام - ميدان انقالب - كوثر غربي - پالك 14تبريزسلوا

جنب عكاسي پور نصيرورزقانشكوفه خواهرانمراقبت زيباييخ . ارشاد - 

خواهرانمراقبت زيباييايلخچي - خ . امام خميني - باالتر از بانك سپه - جنب كميته امداداسكومنير

خواهرانمراقبت زيباييخيابان ورزش - اول كوي آزادي - زيرزمين مغازه عطاري - پ . 1تبريزعالقه بند

خواهرانمراقبت زيباييخ . منجم - بهار شرقي نرسيده به مسجد باد كوبه - آموزشگاه سويلتبريزسويل

خواهرانمراقبت زيباييخيابان آبرسان پشت پاركينگ هتل گسترش- هشت متري دوم - پ . 4تبريزروناس

خواهرانمراقبت زيباييباالتر از سه راهي ابوريحان - چهارراه آخر صائب تبريزي - جنب ابزار سهند - پ . 2تبريزتك ستاره

خواهرانطراحي ودوخت-صنايع دستي (دوخت سنتي) شهرك پرواز - خ . بابايي  1 - خ. نسترن - پ . 2تبريزپگاه نو

خواهران دوخت - صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي ) - هنر هاي تبريز - خ . امام - خ . جديري - جنب پاساژ طال - زيرزمين - پ - 58/1تبريزآيسون
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برادران فناوري اطالعاتخ. امام - جنب مخابراتبنابتكاپو

خواهران فناوري اطالعاتوليعصر فلكه بزرگ نبش خيابان كريمخان پالك 118تبريزسكو

شهيد بهشتي - مجتمع خدماتي تجاري اطلس - طبقه 2 - واحد 19تبريزفراديد ي - هتلداري-گردشگري- خدمات تغذيه اي - خدمات آچ.  برادران 

خواهرانخدمات تغذيه ايمنظريه - خ. طالئيه - جنب هتل آپارتمان طالئيه - ك . كالنتر - پ . 17تبريزنخل

خواهرانمراقبت زيباييخ . 18 متري فيضيه- روبروي كوي صفا - روبروي تاكسي آزانس خوش ركاب - ساختمان نامدار - پ . 8تبريزايران سيما

خواهرانصنايع غذايي - خدمات تغذيه ايشهرك باغميشه - ميدان ارغوان - خ. ولي پور - پرديس 3 - پ .11تبريزرعنا

خواهرانصنايع غذايي - خدمات تغذيه ايخ . 12 متري شهيد همتي برهان پ 82 طبقه زيرزمينميانهسيب

خواهرانصنايع پوشاكخ . سر آسياب - جنب فرش انصاري - زيرزمين - پ .53ميانهماهتاب

خواهرانخدمات تغذيه ايشهرك باغميشه روبروي خانه چوبي - جنب مطب دكتر فرهاد پور ملك - ط. پايين بيمه آسيا - پ . 12تبريزدارچين

خواهرانطراحي دوختچهارراه ابوريحان - روبروي پاساژايران - نرسيده به چراغ قرمز - جنب بناب كبابي صدفتبريزصبا دخت

خواهرانفناوري اطالعاتنرسيده به فلكه سونگون - طبقه فوقاني ساختمان عبداللهيورزقانمهرورزان

برادرانكنترل و ابزار دقيق - فناوري اطالعاتخ . آزادي - 500 متر باالتر از ابوريحان به سمت نصف راه - طبقه فوقاني - مبل كليم - پالك 60تبريزدقيق

خواهرانمراقبت زيباييخ . انقالب - روبروي بانك ملي شعبه انقالب - طبقه زيرزمين سوپر ماركت آيدين - پ . 3/790تبريزماه چهره

خواهرانطراحي دوخت - صنايع دستي (دوخت سنتي)خ . راه آهن - كوي فاطمي - دربند مسجد فاطمي - نبش بن بست 19 - پ . 33تبريزريحانه

زيرزمين عينك درخشاناسكوتك رخ شهيد بهشتي -  خواهرانمراقبت زيباييايلخچي - انتهاي خ . 

نرسيده به دبيرستان توحيد - ساختمان پروينتبريزعلم و دانش تبريز شريعتي جنوبي -  برادران     مور اداري - امور مالي بازرگاني -خدمات آموزشي - فنا   خ . 

خواهرانمراقبت زيباييورزقان - خ . امام - جنب پل بزرگ -جنب غذا خوري گلستان -  طبقه ي زير زمين لوستر لوكسورزقانپر نساء

خواجه نصير جنوبي - پائين تر از اداره پست - جنب بانك پارسيان - مجتمع بلوغي -مراغهچاشنك خواهرانصنابع غذايي - خدمات تغذيه ايخ . 

خواهرانحي ودوخت-صنايع دستي (دوخت سنتي) - خدمات آموبازگشايي 0خ. فجر - خ . نگارستان - روبروي آپارتمان عالمه امينيتبريزنگين

برادرانمكانيك - امور مالي و بازرگاني - فناوري اطالعاتخ . راه آهن - چهارراه قطران - مجتمع تجاري عمران - قسمت اداري - ط . 2 - پ . 207تبريزبهامين

شريعتي جنوبي - اول 17 شهريور قديم - روبروي بانك صادرات - طبقه زيرزمين - پ. 47/3تبريزصميم برادرانمراقبت زيبايي ( مردانه )خ . 

كوچه شهيد عبدي - پ . 55عجبشيرسپاس خواهرانصنايع پوشاكخ. شريعتي - 

خواهرانصنايع پوشاك - مراقبت زيبايي خ . منصور - ك. قره باغيالر باالتر از مسجد قره باغيها - بن بست شهاب - پ . 142/1 ط. زيرزمينتبريزفراهان

برادران    و بازرگاني - خدمات آموزشي - فناوري اطالعات - خ  خ . امام - اول كوي بنفشهبنابايران مشكات 

بلوار توحيد -كوي فجر- كوچه عرفان - پ . 174تبريزاستيال خواهرانصنايع پوشاك ياغچيان - 

خواهرانمراقبت زيباييبلوار منجم - چاي كنار - روبروي كالنتري 13 - كوي جليلي - پ . 10تبريزپري زاد
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