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 مقدمه 1
 

از سوي مقام معظم  ابالغیبا حمد و سپاس الهی، در دهه پیشرفت و عدالت و در راستاي سیاستهاي کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی 

فنی و هاي  اي کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اجراي آموزش رهبري، سازمان آموزش فنی و حرفه

آموزي  جهت مهارت الزمنماید. هدف این سازمان ایجاد بستر  هاي آموزشی را بصورت الکترونیکی اجرا می نام استانی دوره اي ثبت حرفه

اي در بخشهاي آموزشی مراکز ثابت،  هاي آموزش فنی وحرفه افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهارت افراد شاغل در حِرَف مربوطه میباشد. دوره

هري، روستایی، عشایري، زندان، پادگان، صنایع ، اصناف، جوار دانشگاه و سکونتگاههاي غیر رسمی در مقاطع زمانی مختلف در شعب ش

المللی به منظور تربیت نیروي کار ماهر مورد نیاز بخشهاي مختلف صنعت، خدمات و کشاورزي کشور  قالب استانداردهاي ملی و بین

اي آزاد اجرا میشوند. حال به منظور ایجاد عدالت آموزشی و فراهم نمودن فرصت برابر  اي فنی و حرفهتوسط مراکز آموزشی و آموزشگاهه

آموز، دفترچه معرفی  نام و پذیرش مهارت و تسهیل در انجام امور ثبت اطالع رسانیمندي از این نوع آموزشها،  براي متقاضیان بهره

 تدوین گردیده است. 1398   م سالسه ماهه چهارشده براي  بینی دورههاي آموزشی پیش

 
 تعاریف 1-2
 
 اي آموزشهاي فنی و حرفه  1-2-1
 

و به فعلیت رساندن استعدادهاي نهفته در  الزممجموع آموزشهاي نظري و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارتهاي 

و کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و  آموزان را براي احراز شغل، حرفه و کسب ایشان اجرا میگردد و مهارت

 آنان رابراي انجام کار و فعالیت در حِرَف مختلف افزایش میدهد. توانایی

 
 استاندارد آموزشی  1-2-2
 

اي از سر فصل هاي آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان نظري، عملی، محدوده آموزش را براي اجرا و ارزشیابی  مجموعه
 شخص مینماید.م
 
 کد استاندارد  1-2-3
 

ها و زیر  براي تفکیک رشته)  ISCO( بندي مشاغل المللی طبقه اي از اعداد قراردادي میباشند که توسط سازمان بین مجموعه

 در کشورهاي مختلف براي استفاده ملی تغییراتی در این کدها منظور میگردد. معموالمجموعه هر رشته تعیین شده است 

از محتواي استانداردهاي آموزشی، جهت انتخاب دقیق دوره آموزشی مورد نظر میتوانند به  اطالعنکته : متقاضیان در صورت نیاز به 

یا و  http://research.irantvto.irاي کشور به نشانی  آموزش فنی و حرفهآموزشی از طریق سایت سازمان بخش استانداردهاي 

پورتال (  www.portaltvto.comبه آدرس  از طریق سایت اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان آذربایجان شرقی

 . نمده و به شکل ذیل عمل نمایندجامع استان ) مراجعه 

 ید.کلیک نمائ "استانداردهاي آموزشی  "روي عبارت  – 1

http://research.irantvto.ir
http://www.portaltvto.com
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 را انتخاب نمائید  . "استانداردهاي آموزشی  "در صفحه جدید گزینه   - 2

 کلیک نمائید  . "استانداردهاي آموزش کارآموزي  "روي گزینه   - 3

 خوشه مورد نظر خود را انتخاب نموده ، سپس از لیست پایین صفحه ،روي گروه مورد نظرتان کلیک نمائید  . – 4

 . اي که مد نظرتان است می توانید استاندارد آن را دانلود نمائید "حرفه "با انتخاب   – 5
 
 سطوح مهارت  1-2-4
 

 بیانگر میزان مهارت و توانایی فرا گرفته شده توسط مهارتآموز در طی یک دوره آموزشی میباشد که به چهار درجه تقسیم میشوند:

  میگردد: اطالقمطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، به آموزشهاي متقاضیان در بخشهاي زیر (مهارت درجه سه:  -1

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

تدي ارائه آموزان مب مطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، به آموزشهاي مقدماتی که به مهارتمهارت درجه دو:  -2

هاي آموزشی  نیاز جهت شرکت در دوره گفته میشود و گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش میشود، مهارت درجه دو

 درجه یک میباشد.

آموزان دارنده گواهینامه  مطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، به آموزشهاي تکمیلی که به مهارتمهارت درجه یک:  -3

نیاز جهت  میشود، مهارت درجه یک گفته میشود و گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان پیش مهارت درجه دو ارائه

 شرکت در دورههاي آموزشی کارگر ماهر میباشد.

آموزان دارنده مهارت  مطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، به آموزشهاي تخصصی که به مهارتمهارت کارگر ماهر:  -4

 ارگر ماهر گفته میشود.مهارت ک درجه یک ارائه میشود،

 
 متقاضی  1-2-5

 اي میباشد. هاي آموزش فنی و حرفه میشود که داوطلب شرکت در دوره اطالقبه شخصی 

 آموز مهارت  1-2-6

 اي به منظور فراگیري مهارت شرکت مینماید . هاي آموزش فنی و حرفه به شخصی اطالق میشود که در یکی از دوره

 خوشه آموزشی  1-2-7

 اي در سه خوشه آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات و کشاورزي است. هاي آموزش فنی و حرفه دوره

 گروه آموزشی  1-2-8

 از حِرَف آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار میگیرند، گروه آموزشی گفته میشود. تعداديبه 

 دوره آموزشی  1-2-9

توسط مربی در یک زمان  الزمقالب استاندارد آموزشی با استفاده از تجهیزات و امکانات هاي نظري و عملی که در  به مجموعه آموزش

 آموز ارائه میشود.ر مشخص به مهارت
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 شغل 1-2-10

هاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر جهت اجراي یک فعالیت انتظار میرود شغل گفته  اي از وظایف و توانمندي به مجموعه

 میشود.

 حرفه 1-2-11

 اند حرفه گفته میشود. بندي شده اي از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته به مجموعه

 مرکز آموزشی  1-2-12

هاي رایگان بصورت دولتی اقدام  واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزش

 تقسیم میشوند:نماید، این مراکز به دو دسته  می

 مراکز روزانه 1-2-13

 آموزان فعالیت مینمایند که این مراکز فاقد امکانات شبانه هاي آموزشی در نوبتهاي صبح و عصر براي مهارت این مراکز با اجراي دوره

ت براي برادران و در آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو منظوره یک نوب روزي میباشند. این مراکز از نظر نوع جنسیت مهارت

 نوبت مخالف براي خواهران تقسیم میشوند.

 اي بصورت مختلط براي خواهران و برادران برگزار نمیشود. هاي آموزشی فنی و حرفه دوره :نکته

 روزي مراکز شبانه  1-2-14

روزي  برخورداري از امکانات شبانههاي صبح، عصر و یکسره برگزار مینمایند، به دلیل  هاي آموزشی را در نوبت این مراکز که دوره

 هاي آموزشی دارند. آموز غیربومی را در دوره رایگان، قابلیت جذب مهارت

 اي آزاد آموزشگاه فنی و حرفه  2

اي مطابق با  هاي فنی و حرفه اي کشور نسبت به ارائه آموزش واحد آموزشی غیر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه

اي آزاد با توجه به محل  به ذکر است آموزشگاههاي فنی و حرفه الزمهاي مصوب اقدام مینماید.  استانداردهاي سازمان با اخذ شهریه

آموزشی میتوانند به مرکز مربوطه  مشکالتنمایند. لذا متقاضیان در صورت وجود  جغرافیایی، زیر نظر یکی از مراکز آموزشی فعالیت می

 درج گردیده است، مراجعه نمایند. کل استان هاي مربوطه ادارت سایتکه در 

سایت اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان آذربایجان اي آزاد استان در  نام، شماره تماس و آدرس آموزشگاههاي فنی و حرفهنکته : 

 آمده است.شرقی به آدرس مندرج در فوق 

 کارگاه 3

هاي  در بخش نظري و عملی تجهیز شده و کارآموزان در آنجا زیر نظر مربی مجرب مهارتهاي آموزشی  فضایی است که براي اجراي دوره

 نمایند. را براساس استانداردهاي مصوب کسب می الزم

 نوبتهاي آموزشی 3-1

 مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی درآن اجرا میشود.
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  ساعت پایان   ساعت شروع  نوبت آموزشی 

  12:30  8  صبح 

  18  14  عصر 

  16  8  یکسره 

 

 تبصره:

 هاي آموزشی کوتاه مدت، مدت زمان نوبت آموزشی کاهش یابد. در نوبتهاي آموزشی مذکور ممکن است براي دوره -1

اي  هاي آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با نظر اداره کل آموزش فنی و حرفه ساعات شروع و پایان نوبت -2

 تغییر است.قابل 

اي آزاد با توجه به شرایط و ضوابط، ضمن هماهنگی با اداره کل به  بندي آموزشی براي آموزشگاههاي فنی و حرفه نوبت -3

 عهده آموزشگاه میباشد.

 بخش آموزش در مراکز ثابت دولتی 3-2-1

لتی گفته میشود. متقاضیان ثبتنام در مراکز به آن بخش از آموزشهایی که در مراکز ثابت دولتی اجرا میگردد، آموزشهاي مراکز ثابت دو

 ثابت دولتی میتوانند اطالعات مربوط به دورههاي آموزشی را از جداول ضمیمه استخراج نمایند .

 بخش آموزش در شعب شهري  3-2-2

یا چند دوره جهت  به آن بخش از آموزشهایی که در شهرهاي فاقد مرکز آموزشی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت براي یک

 پوشش نیاز آموزشی متقاضیان اجرا میگردد، آموزشهاي بخش شعب شهري گفته میشود.

 بخش آموزش در روستا و عشایر  3-2-3

به آن بخش از آموزشهایی که در روستاها و عشایرزیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت براي یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز 

 ن و عشایر اجرا میگردد، آموزشهاي بخش روستایی و عشایري گفته میشودآموزشی روستاییا

 بخش آموزش در پادگان  3-2-4

به آن بخش از آموزشهایی که در پادگانهاي نظامی و انتظامی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت براي یک یا چند دوره جهت 

 آموزشهاي بخش پادگان گفته میشود.پوشش نیاز آموزشی کادر وظیفه اجرا میگردد، 

 بخش آموزش در صنایع و اصناف  3-2-5

به آن بخش از آموزشهایی که براي شاغلین بنگاه هاي اقتصادي واحد هاي صنعتی؛ معدنی و اصناف در قالب مراکز جوار کارگاهی و بین 

یا در قالب تفاهمنامه در مراکز ثابت زیر نظر دفتر کارگاهی، ارتقاء مهارت شهرك هاي صنعتی و فضاهاي آموزشی اختصاصی ضمن کار و 

 آموزش درصنایع بصورت موقت براي یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی اجرا میگردد، آموزشهاي بخش صنایع گفته میشود.
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 بخش آموزش در مراکز جوار دانشگاهی  3-2-6

از مراکز آموزشی بصورت موقت براي یک یا چند دوره جهت پوشش  آن بخش از آموزشهایی که در مراکز جوار دانشگاهی زیر نظر یکی

 .نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا میگردد، آموزشهاي بخش جوار دانشگاهی گفته میشود

 کاردرمانی و زندان  3-2-7

اي یک یا چند دوره جهت پوشش آن بخش از آموزشهایی که در مراکز کاردرمانی و زندانها زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت بر

 نیاز آموزشی متقاضیان اجرا میگردد، آموزشهاي بخش کاردرمانی و زندان گفته میشود.

 .هاي آموزشی در پادگانها فقط خاص متقاضیان همان مجموعه می باشد اجراي دوره: 1تبصره 

 متقاضیان همان مجموعه می باشدهاي آموزشی در صنایع، اصناف و بنگاه هاي اقتصادي خاص  اجراي دوره: 2تبصره 

 آزمون و مزایاي گواهینامه مهارت  4

هاي پایانی که بصورت کتبی و  آموزانی که دوره آموزشی را بصورت کامل بر اساس استاندارد آموزشی طی نموده و در آزمون به مهارت

 میشود.عملی برگزار میشود، موفق به کسب حدنصاب قبولی میشوند، گواهینامه مهارت اعطاء 

 

 آموز در آزمون و ارزشیابی شرایط قبولی مهارت  4-1

 در آزمون کتبی  100از   50کسب حداقل نمره  -

 در آزمون عملی  100از   70کسب حداقل نمره  -

 آزمون عملی 75 %آزمون کتبی و  25 %در آزمونهاي عملی و کتبی با ضریب وزنی  70کسب حداقل معدل  -

 مزایاي گواهینامه مهارت  4-2

 المللی داراي اعتبار بین -

 هاي در بخشهاي مختلف حرف صالحیتداراي اعتبار به منظور احراز  -

 بندي مشاغل احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاههاي مشمول طرح طبقه -

 هاي کاردانش قابلیت تطبیق با برخی واحدهاي درسی آموزش و پرورش به منظور کسب مدرك دیپلم در رشته -

 خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانکها بر اساس ضوابط مربوطه تسهیالتمکان برخورداري از ا -

 اولویت در صدور پروانه کسب -

 طرح مهارت آموزي و اشتغال  5

طرحهایی که توسط دستگاههاي دولتی با مشارکت بخش غیردولتی در راستاي ارتقاء مهارت نیروي کار کشور اعم از شاغل و یا کارجو، با 

هدف پایدار سازي اشتغال موجود و همچنین دستیابی به فرصتهاي شغلی ایجاد شده با برنامه هاي همزمان براي حمایت، تسهیل گري و 
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ها با استفاده از تمام ظرفیت ها موجبات کاهش نرخ  این طرح .ندگان شغل در فضاي کسب و کار، اجرا میگرددتاب آوري اشتغال جوی

 بیکاري در کشور را پدید می آورد

 گواهی حضور در دوره مهارت آموزي ویژه  ۶

ویژه با رعایت ضوابط کارآموزي،  گواهی حضور در دوره مهارت آموزي ویژه، سندي است که به کارآموزانی که در دوره هاي مهارت آموزي

از مهارت مورد انتظار اطمینان حاصل نموده،  الزمو دستیابی وي به سطح  فعاالنهشرکت کرده و نهایتا مربی با ارزشیابی تکوینی از حضور 

کارآموزان به ایشان اعطاء می و با موافقت شرکاء مهارت آموزي و  این سند حائز امتیازات گواهینامه مهارت نبوده صرفاً .اعطاء می شود

 .گردد

 شرایط و ضوابط پذیرش مهارت آموز

 شرایط عمومی  1

 یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی اسالماعتقاد به دین  -

 نداشتن عناد و عدم هواداري از احزاب و گروه هاي محارب با نظام جمهوري اسالمی -

 نداشتن فساد اخالقی -

 مخدرعدم اعتیاد به مواد  -

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

 نام اتباع خارجی داراي مجوز اقامت از دستگاههاي ذیربط در آموزشگاههاي آزاد مجاز است ثبت -

 شرایط اختصاصی  2

 ق با مدرك تحصیلی مندرج در استاندارد آموزشی دورهداشتن مدرك تحصیلی متناسب با دوره آموزشی مطاب -

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

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

 متناسب با رشته مهارتی الزمبرخورداري از توانایی جسمی  -

 سال 15حداقل شرط سنی  -

 تبصره 

 اي آزاد با اجازه کتبی ولی و یا قیم قانونی امکان پذیر سال در آموزشگاههاي فنی و حرفه 15 تا 12 نام متقاضیان بین ثبت  -

 .میباشد

مهارت درجه سه  دارايهاي آموزشی که  دورهمی باشد ( سهداشتن مهارت درجه  شرکت در دوره آموزشی درجه دو منوط به -

 .د)دارد آموزشی میباشناستان
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 مقررات وظیفه عمومی  3

است یکی از شرایط مشروحه ذیل را دارا  الزمرسمی سازمان وظیفه عمومی نیروهاي نظامی و انتظامی متقاضیان مرد  اعالمبر اساس 

 :باشند

 کارت پایان خدمت -

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

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

استفاده از معافیت تحصیلی آموزش و پرورش یا آموزش عالی تا زمان شرکت در آزمون هاي پایان دوره مشروط به عدم تداخل  -

 برنامه تحصیلی متقاضی با زمان برگزاري دوره آموزشی

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

 هاي علمیه حوزه طالب -

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

 

 تذکر مهم:

هاي آموزشی این استان را دارند، با توجه به  محل سکونت آنها در استان هاي دیگر می باشد و تمایل به شرکت در دوره متقاضیانی که

محدودیت امکانات شبانه روزي، اولویت واگذاري خوابگاه در شرایط مساوي با متقاضیان بومی استان می باشد و در صورت ضرورت شرکت 

نام اینترنتی،  بر انتخاب گزینه استفاده از امکانات شبانه روزي در پایگاه ثبت عالوهمتقاضیان می بایست هاي آموزشی این استان،  در دوره

اي محل سکونت خود نیز اقدام نمایند، تا در صورت موفقیت در مراحل  نسبت به اخذ فرم معرفی نامه از اداره کل آموزش فنی وحرفه

 .رائه نمایندپذیرش اعم از آزمون ورودي یا مصاحبه آنرا ا

 ضوابط و شرایط کلی آموزش در مراکز آموزشی و آموزشگاههاي آزاد  ۴

مهارت آموز موظف است کلیه ضوابط و مقررات عمومی مرکز را طبق آیین نامه هاي آموزشی و انضباطی سازمان و آیین نامه نحوه 

هیئت محترم وزیران رعایت نماید. مراکزآموزشی هیچگونه تعهدي در قبال ایجاد   18/05/85 اداره آموزشگاههاي آزاد مصوبتشکیل و 

اشتغال براي افرادآموزش دیده ندارند ولی در صورت درخواست صنایع و بنگاه هاي کاریابی نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام می 

 .نمایند

 15رنامه هاي آموزشی مراکزتنظیم نمایند، غیبت غیرموجه بیش از مهارت آموزان موظف هستند برنامه هاي کاري خود را براساس ب

درصد مدت دوره باعث محرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطه؛ شرکت در آزمون و عدم پذیرش بجز مهارت آموزان 

 .هاي آتی خواهدشد آموزشگاههاي آزاد در دوره

 نام در دوره ی نسبت به ترك دوره اقدام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از ثبتمهارت آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزش

 .هاي آتی در کل کشور محروم خواهند شد
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مهارت آموزانی که با توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت 

 .می باشند

 ارت آموزنحوه پذیرش مه  4-1

هاي آموزشی مراکز ثابت آموزشی، شعب  نام در کلیه دوره هاي آموزشی، ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره به منظور تسهیل در امور ثبت

اي  شهري، پایگاه هاي آموزش روستایی، مراکزآموزشی پادگان ها، مراکز آموزشی صنایع، مراکز جوار دانشگاه و آموزشگاههاي فنی و حرفه

برگ معرفی متقاضی به "نام موفق به اخذ  سطح استان بصورت الکترونیکی صورت می گیرد و متقاضیان پس از انجام مراحل ثبتآزاد 

اي آزاد مربوطه خواهند شد، که این برگه حاوي شماره پرونده، مشخصات فرد، مشخصات دوره  مرکز آموزشی یا آموزشگاه فنی و حرفه

متقاضیان می بایست در زمان درج شده  .ه محل برگزاري دوره و آدرس محل برگزاري دوره خواهد بودآموزشی، زمان دقیق مراجعه فرد ب

در برگ معرفی متقاضی به مرکز با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، مدرك تحصیلی، مدرك مربوطه با توجه به شرایط مندرج 

هاي تکمیلی و برگ معرفی به مرکز یا آموزشگاه  در صورت انتخاب دوره در بخش مقررات وظیفه عمومی و گواهینامه مهارت پیش نیاز

 .به مرکز آموزشی یا آموزشگاه مربوطه مراجعه نمایند  3 نام اینترنتی فرم شماره فرم صادر شده پس از اتمام ثبت

نام بیشتر از ظرفیت در  درصورت ثبتهاي آموزشی، کلیه متقاضیان  دردوره عالقه مندباتوجه به ضرورت حضور مهارت آموزان مستعد و 

هر دوره طبق زمان هاي مشخص شده براي هر دوره آموزشی ابتدا درآزمون ورودي و مصاحبه حضوري شرکت نموده و پس از موفقیت 

 .درآن ها به عنوان مهارت آموز پذیرفته می شوند

 

 راهنماي انتخاب دوره آموزشی 4-2

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

و نیاز متقاضی در ارتباط است، لذا متقاضی می بایست متناسب  عالیقمستقیماً با  با توجه به اینکه موفقیت در فراگیري هر مهارت  -1

 و نیاز واقعی خود نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید. عالقهبا 

عمدتاً ایجاد اشتغال می باشد، لذا متقاضی باید در ابتدا نسبت به شناخت کامل  فراگیري مهارت براي متقاضیاناز آنجا که هدف از   -2

 شغل مورد نظر و آینده شغلی آن اقدام و سپس دوره آموزشی متناسب با آن را انتخاب نماید.

جهت هر دوره منظور شده است، لذا متقاضیان باید بر این  الزمبا توجه به محتواي استانداردهاي آموزشی، حداقل مدرك تحصیلی  -3

 اساس نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نمایند.

با عنایت به ضرورت حضور کامل متقاضی در حین دوره آموزشی، متقاضی باید با توجه به برنامه کاري خود و عدم تداخل آن با  -4

 آموزشی اقدام نماید. زمان برگزاري دوره آموزشی، نسبت به انتخاب دوره

هاي آموزشی سطوح درجه یک و کارگر ماهر ، متقاضی باید با توجه به پیش نیازهاي  با توجه به لزوم رعایت پیش نیاز در دوره -5

 مندرج در استاندارهاي آموزشی مربوط به هر دوره، نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.

 ساعت آموزش در ماه انتخاب نماید.  221  همزمان داراي تداخل زمانی و یا بیشتر از متقاضی نمیتواند دو دوره آموزشی بصورت -6
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 :نکات مهم

متقاضیانی که تمایل دارند بصورت الکترونیکی از خدمات مشاوره و هدایت شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموزشی بهره مند شوند، 

بخش پژوهش، زیربخش  http://www.portaltvto.comمی توانند به پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفهاي کشور به نشانی 

 .مشاوره مراجعه نمایند

هاي  در خصوص محتواي دوره الزماي و اخذ مشاوره هاي  ور آشنایی متقاضیان با کارگاه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفهبه منظ

هاي آموزشی، متقاضیان می توانند با هماهنگی رئیس مرکز از کارگاه هاي آموزشی مراکز بازدید  آموزشی در راستاي انتخاب صحیح دوره

هاي آموزشی پیش بینی شده  ره آموزشی مورد نظر خود را در جدول هاي پایانی این دفترچه که حاوي دورهچنانچه متقاضی دو .نمایند

اي کشور به نشانی  نام اینترنتی سازمان آموزش فنی و حرفه این استان می باشد نیافته است، میتواند به پایگاه ثبت

http://reg.portaltvto.com مراجعه و نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود  هاي آموزشی کشور بخش مشخصات دوره

 .در یکی از مراکز شبانه روزي استان هاي دیگرکشور اقدام نماید

اي نبوده و درحال حاضر  اي محدود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاههاي آزاد فنی و حرفه با توجه به اینکه آموزش هاي فنی و حرفه

آموزش در صنایع براي ارتقاء مهارت شاغلین در صنایع، شعب شهري براي پوشش آموزشی شهرهاي هاي آموزشی در بخش هاي  دوره

براي غنی سازي اوقات فراغت سربازان و فراهم نمودن زمینه  روستایی براي پوشش آموزشی روستاییان، پادگان، فاقد مرکز آموزشی

شی دانشجویان طبق برنامه هاي آموزشی اجرا می شوند، لذا متقاضیانی اشتغال براي آنها و مراکز جوار دانشگاهی براي پوشش نیاز آموز

هاي آموزشی با استفاده از این دفترچه  نام در دوره که جزء یکی از مخاطبین بخش هاي آموزشی مذکور هستند، می توانند جهت ثبت

 .اقدام نمایند

 نام نحوه ثبت  7

 نام ثبت 7-1

نام می توانند با مراجعه به سامانه و  فقط بصورت الکترونیکی انجام می شود. متقاضیان ثبت هاي آموزشی از متقاضیان شرکت در دوره

اي کشور به نشانی بینی شده  نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه هاي آموزشی پیش ثبت اطمینان از برگزاري دوره

http://reg.portaltvto.com  نام  این دفترچه، ثبت 2و با در نظر گرفتن بند  عالقهمندرج در این دفترچه براساس نیاز آموزشی و

 .نمایند

 نام مراحل ثبت  8

هاي  اي کشور پس از مطالعه دقیق توضیحات دوره نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه متقاضی باید با مراجعه به سامانه ثبت

 .ت آموزشی نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود اقدام نمایدآموزشی و مشاوره و هدای

وره و هدایت اریال معادل سه هزار تومان بابت مش30,000است با توجه به مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمی مبلغ  الزممتقاضیان 

اي پرداخت نمایند که از طریق مراجعه  حرفه نام هر دوره آموزش فنی و ریال معادل دو هزار و سیصد تومان بابت ثبت23,000و  آموزشی

اي کشور و پرداخت از طریق شبکه شتاب امکان  نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه به بخش خرید کارت اعتباري سامانه ثبت

 .پذیر می باشد

http://www.portaltvto.com
http://reg.portaltvto.com
http://reg.portaltvto.com


 

 ١٣ Page آذربایجان شرقی
 

 .می باشدنام در یک دوره آموزشی  مدت اعتبار کارت هاي اعتباري تا پایان سال جاري و ثبتتذکر مهم : 

پیش نویس  2 فردي و فرم شماره اطالعاتپیش نویس  1متقاضیان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است فرم شماره 

 نام الکترونیکی دوره نام در سامانه ثبت نسبت به ثبت اطالعاتدوره انتخابی این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت  اطالعات

 .دام نمایدهاي آموزشی اق

 نام الکترونیکی دوره متقاضی باید یک قطعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیل اسکن نموده و فایل آن را براي ارسال در سامانه ثبت

 .هاي آموزشی آماده نماید

 یا آموزشگاه از متقاضیان توجه داشته باشند فایل تصویري تهیه شده از این پس در کلیه مدارك صادره از طرف مرکز آموزشی :تذکر 

 :قبیل کارت شناسایی و گواهینامه مهارت مورد بهره برداري قرار می گیرد

 .ذخیره شده باشد  jpgو با فرمت  111dpiبا درجه وضوح  4×6یا  4×3فایل مربوطه الزم است در قطع -الف 

 .کیلو بایت باشد 71حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتر از -ب 

 پیکسل باشد. 411×311پیکسل و حداکثر  311×211ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل  -پ

 .تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زائد باشد-ت

چهره متقاضی ، منگنه و سایر مواردي که منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن باید واضح و مشخص بوده و اثر مهرتصویر متقاضی -ث

 .میشود در تصویر وجود نداشته باشد

 .سفید باشد "باید کامالپس زمینه تصویر -ج 

 .مورد نظر اقدام نماید در سامانه نسبت به انتخاب دوره آموزشی...متقاضی میتواند بر اساس تعیین نام استان، نام حرفه، جنسیت و 

را که در کارت اعتباري دریافت کرده اید شامل شماره  اطالعاتیبراي این منظور .نام دوره هاي انتخابی است  گام بعدي پرداخت وجه ثبت

پس گزینه رقمی را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده می شود با دقت وارد نمایید، س 6رقمی و شناسه پرداخت  5پرونده 

 .واردکنید ...بخش هاي فردي، تصویر، تحصیلی، پستی و  اطالعاتنام را انتخاب و  شروع ثبت

 :تذکرات مهم

 .در فرم مشخص شده اند الزامی است * عالمتکه با  اطالعاتیورود کلیه 

هر یک از مراحل پذیرش، آموزش و می نماید با مستنداتی که در  اعالمنام  که متقاضی در زمان ثبت اطالعاتیهر گونه مغایرت بین 

 .نام مسترد نخواهد شد آزمون ارائه خواهد شد و همچنین عدم رعایت شرایط الزم، موجب ملغی شدن پذیرش فرد خواهد شد و وجه ثبت

می  اکیداً توصیه تحت هیچ شرایطی مقدور نمی باشد لذا به متقاضیان اصالح، امکان اطالعاتبا توجه به اینکه پس از تایید نهایی  :تبصره 

 .وارد شده را به دقت کنترل نموده و درصورت اطمینان از صحت آنها نسبت به تایید نهایی اقدام نمایند اطالعاتشود 

زمان دقیق مراجعه فرد به مرکز آموزشی و  را که حاويبرگه معرفی متقاضی به مرکز آموزشی ( ، اطالعاتپس از تایید نهایی متقاضیان 

است نسبت به چاپ و نگهداري آن تا زمان مراجعه به مرکز آموزشی یا  الزمکه  )شی خواهد بود، مشاهده خواهند کردآدرس مرکز آموز

  .آموزشگاه مربوطه اقدام نمایند
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کارآموز از وضعیت کلیه دورههاي آموزشی انتخابی در هر  اطالعبا توجه به اینکه براي هر متقاضی نام کاربري و رمز ورود دائمی جهت 

از نتایج آزمون هاي پایان دوره ضروري می باشد،  اطالعنام الکترونیکی تولید خواهد شد و استفاده از آن جهت  مان توسط سامانه ثبتز

 .نسبت به حفظ و نگهداري آن اقدام نمایندحتما، لذا به متقاضیان تاکید میگردد 

 نام مهلت ثبت 9

هاي آموزشی نهایی شده در پرتال جامع سازمان از یک ماه قبل از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز قبل از زمان پذیرش  نام دوره ثبت

 .در ضمن بازه زمانی فوق قابل تغییر بوده و در اختیار رئیس مرکز مربوطه می باشد.نهایی ادامه دارد 

لذا به متقاضیان توصیه می شود در .نام بسته خواهد شد  یت سامانه ثبتنام محدود است و با تکمیل ظرف با توجه به اینکه مهلت ثبت

 .نام اقدام نمایند همان روزهاي اولیه نسبت به ثبت

 مربوطهضرورت دارد کلیه متقاضیان در زمان درج شده در فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت انجام پذیرش نهایی به مرکز  :مهم تذکر 

 .مراجعه نمایند

 فنی وحرفه اي استان آذربایجان شرقی آزادی آدرس و مشخصات آموزشگاه ها  ١٠

 آدرس و مشخصات آموزشگاه ها مراحل ذیل را انجام دهید : اطالع ازجهت 

 ( پورتال جامع استان ) مراجعه نمائید .    www.portaltvto.comبه آدرس    -1

 را انتخاب فرمائید . "جستجو روي نقشه  "عبارت   -2

 روي  منطقه جغرافیایی مورد نظر در نقشه کلیک کنید . -3

 را انتخاب کنید . "فهرست سوابق دوره هاي آموزشی آموزشگاه آزاد  "گزینه  -4

رتان  را نام رشته درخواستی مد نظ "گروه هاي آموزشی  "نظر و در فیلد  نام شهر مورد  "شهرستان  "در فیلد  -5
 را بزنید . "جستجو  "انتخاب نموده  دگمه 

حرفه هاي تک تک آموزشگاه  عناوینمی توانید آدرس و مشخصات و همچنین  "جزئیات  "با زدن دگمه مربوط به  -6
 هاي آزاد فنی و حرفه اي را مشاهده نمائید

 فنی وحرفه ايموزشگاه هاي آزاد اي آموزشی دایر در آشهریه هاي مصوب استان براي حرفه ه 11

 )  مراجعه نمائید    www.irantvto.irبه آدرس  سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور ( -1
 کلیک نمائید . "ساختار تشکیالتی  "روي گزینه   -2

 را انتخاب نمائید . "دفتر آموزشگاه هاي آزاد و مشارکت هاي مردمی  "و سپس  "معاونت آموزش  "گزینه    -3

 "شهریه دوره هاي آموزشی آموزشگاه هاي آزاد به تفکیک استان  "گزینه  "امور آموزشگاه هاي آزاد  " قسمت از   -4
 را انتخاب نمائید .

 مورد نظر خود را انتخاب نمائید   . مورد نظر ، استان "سال  "پس از کلیک روي  -5

 مورد نظر  را براي استفاده در سیستم خود ، ذخیره نمائید     pdfفایل   -6
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 :آذربایجان شرقی نام، شماره تماس و آدرس مراکز آموزشی استان 12
 شماره مرکز نام رییس مرکز آدرس مرکز تلفنخانه مرکز فاکس مرکز
 تبریز1 یونس ممی زاده  سه راهی قراملک، ابتداي جادة ماشین سازيجاده سنتو، ، تبریز 32859212 32898937
 تبریز2 بهزادغفاري 13روي کالنتري ن، خیابان عالمه طباطبایی، رو بتبریز، خیابان آذربایجا 32814764 -6 32813649
 تبریز3 اصغرنگاهبان تبریز،ابتداي رجائی شهر،بلوار دکتر حسابی،میدان دکتر حسابی 6-33826935 33826939
 سراب4 نعمت علیزاده میدان امیرالمؤمنین، خیابان مهارت 2887-43225030 43225031
 مراغه5 بهرام کیانی مراغه، میدان بسیج، جادة نرج آباد 2434-37452158 37451232
 میانه6 مسعودحسنی میانه، جنب هتل سولماز، خیابان فنی حرفه اي -میانه، جادة تبریز 5-52251754 52251758
 کلیبر7 فریدون مهدي پور روي دبیرستان شهید بهشتیکلیبر، خیابان دانشسرا، رو ب 44443108 44442650

 مرند8 محمدرضا نصیري مرند، کیلومتر پنج جادة مرند تبریز، شهرك میالد، جنب ادارة هواشناسی 4134-42284133 42284136
 شبستر9 محمدرضاکیان تبریز -جادة شبسترشبستر، ابتداي  42439382 42439383
 اهر10 میکائیل جمالپور اهر، شهرك شیخ شهاب الدین، فاز  سه 3126-44337573 44343127
 هشترود11 بابک موسوي هشترود، انتهاي خیابان شهید منتظري، جنب بهزیستی 52631158 52631140
 بناب12 بهروز آشام سردخانه ایران هاللبناب، جادة بناب تبریز ، پشت  0255-37780253 37780252
 بستان آباد13 ایوب زمانی ، جادة سراب، خیابان مطهري، ابتداي جادة شیرین بوالغبستان آباد   43334608 – 0179 43330180
 هریس14 حبیب گلپسند هریس، بلوار شهید دکتر بهشتی، جنب امور آب 43435902 -5903 43432502
 الله15 منوچهرخلیلی تبریز، کوي الله، خیابان الله، پشت ثبت احوال منطقه یک 34432290 34410102
 ورزقان17 ابوالفضل آتمیانلو ورزقان، میدان بسیج 44554469 44554472
 هادیشهر18 داریوش پیرعلیلو هادي شهر، جاده لیوارجان،شهرك ولی عصر 42058501 42058502
 ملکان19 حمیدعرب دهی بناب، جنب بیمارستان فارابی و اداره هواشناسیملکان،جاده ملکان  37842501 37842480
 اسکو20 مهدي کاظمی اسکو، نرسیده به شهرك ولی عصر، جنب اداره ثبت اسناد 7910-33225384 33226473
 آذرشهر21 مهدي عزتی آذرشهر، شهرك شهید مدنی، جنب هنرستان 34594146 34594100
 عجب شیر22 بهزاد جعفري روبروي اداره آموزش و پرورش -شیر، خیابان امام خمینی(ره)عجب  37627531 37627531
 مراغه 23 رحمان زلفی مراغه،بلوار شهید درخشی جنب کارخانه شهد سهند 37456001 37455444
 خسروشهر24 حسین شاهدي خسروشهر، میدان شهر، کوچۀ فرهنگیان 32444613 32441501
  گوگان26 مهدي عزتی تنی جهاد 2000گوگان کمربندي جنوبی، جنب انبار  34521007 34521006
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 98سه ماهه چهارم سال  -کارگاه ثابت شهري -عناوین دوره هاي آموزشی مراکز استان: 1جدول  

نوع 
 دوره

 مرکز برگزاري کد دوره
تاریخ شروع 

 دوره
تاریخ پایان 
 دوره

 نام استاندارد
طول 
دوره 

 (ساعت)

ساعات 
آموزش 
 خاص

 نام مربی / استاد کار

یت
ظرف

یت 
نس
ج

 

 3009108 عادي
مرکز شماره بیست 
 اسکو (دومنظوره)

 زن 15 رباب محمدپورگلوسنگ 0 289 *کاربر امور بانکی* 13990216 13981018

 3050713 عادي
مرکز شماره بیست 
 مرد 15 صمد باقی ایلخچی 0 520 * صنعتیبرقکار * 13990319 13981015و چهار خسروشهر 

 3045034 عادي
مرکز شماره بیست 

 مرد 14 سیدمیعاد حسینی smaw* 104 0 جوشکاري دستی با فرایند* 13981126 13981009و یک آذرشهر 

 3009881 عادي
مرکز شماره پانزده 

 0 158 *سازنده تولیدات چرمی دست دوز* 13990207 13981106الله -تبریز
اشرف السادات شند 

 آبادي
 زن 15

 3040686 عادي
مرکز شماره پنج 
 مراغه (برادران)

 مرد 14 اکبر ستار زاده 0 520 * برقکار صنعتی* 13990431 13981121

 3056129 خاص
مرکز شماره پنج 
 مراغه (برادران)

13981019 13981102 
سیستم هیدرولیک و  تعمیراتآموزش عیب یابی و *

 *فرمان
 مرد 12 ودود فریدي 16 16

 3027897 عادي
مرکز شماره دو 

 مرد 15 حبیب رضائی 0 153 *2کمک ارماتور بند درجه * 13990117 13981002تبریز (دومنظوره، 

 3037930 عادي
مرکز شماره دو 

 13981126 13981002تبریز (دومنظوره، 
و UPVCپروفیل سازنده و نصاب در و پنجره با*

 *شیشه دوجداره
 مرد 15 کریم صولتی 0 200

 3045758 عادي
مرکز شماره دو 

 مرد 15 علیرضا اصغري 0 106 * کمک متصدي متره و برآورد* 13981121 13981021تبریز (دومنظوره، 

 3052840 عادي
شماره دو مرکز 

 مرد 15 محمد حامدي 100 0 * (PT) نافذ آزمایش قطعات صنعتی با مایع* 13981119 13981022تبریز (دومنظوره، 

 3052843 عادي
مرکز شماره دو 

 13981222 13981120تبریز (دومنظوره، 
 (MT) مغناطیسی آزمایش قطعات صنعتی با ذرات*

* 
 مرد 15 محمد حامدي 0 120

 3053616 عادي
مرکز شماره دو 

 مرد 15 رحیم صمدزمینی E1* 100 0 جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل* 13981213 13981021تبریز (دومنظوره، 

 3004543 عادي
مرکز شماره 
 13981225 13981001دوازده بناب 

حرارتی و گردنده  برقیتعمیرکار لوازم خانگی *
 ** 2درجه 

 مرد 15 حسین اصغري هاچه سو 0 700

 3017202 عادي
مرکز شماره 
 مرد 20 قربانعلی عباسی 0 50 *برق رعایت ایمنی در شبکه هاي توزیع* 13981126 13981103دوازده بناب 

 3017204 عادي
مرکز شماره 
 مرد 20 قربانعلی عباسی 0 50 *برق رعایت ایمنی در شبکه هاي توزیع* 13981130 13981103دوازده بناب 

 3017211 عادي
مرکز شماره 
 مرد 20 قربانعلی عباسی 0 139 *فن ورز شبکه هوایی برق* 13990130 13981107دوازده بناب 

 3017212 عادي
مرکز شماره 
 مرد 20 قربانعلی عباسی 0 139 *فن ورز شبکه هوایی برق* 13990128 13981107دوازده بناب 

 3029541 عادي
مرکز شماره 
 مرد 20 قربانعلی عباسی 0 139 *فن ورز شبکه هوایی برق* 13990206 13981201دوازده بناب 

 3029549 عادي
مرکز شماره 
 مرد 20 قربانعلی عباسی 0 50 *برق هاي توزیع رعایت ایمنی در شبکه* 13990120 13981201دوازده بناب 

 3047199 عادي
مرکز شماره 
 مرد 20 احد عباسیان پیرنیا 0 372 ** تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي* 13990126 13981011دوازده بناب 

 3038005 عادي
مرکز شماره ده 

 اهر (برادران)
 زن 12 نیر شیرینی 0 90 *محیط کار درکاربرد رایانه و اینترنت * 13981023 13981003

 3038020 عادي
مرکز شماره ده 

 اهر (برادران)
 مرد 12 محسن شیخ االسالمی 0 480 ** 2تعمیرکار برق خودرو درجه * 13990304 13981003

 3055087 عادي
مرکز شماره ده 

 اهر (برادران)
 زن 12 نیر شیرینی 0 230 *کاربر اتوماسیون اداري* 13981220 13981024

 3000069 عادي
مرکز شماره 

 مرد 20 مهدي آقا زاده پراپري 0 58 *)ارتینگ نصب سیستم زمین حفاظتی (اجراي* 13981130 13981025سیزده بستان آباد 

 3002272 عادي
مرکز شماره 

 13990308 13981201سیزده بستان آباد 
 راه انداز پمپ هاي*

 مرد 20 مهدي آقا زاده پراپري 0 160 )*شناور‘سرچاهی‘صنعتی(کمرچاهی

 3042530 عادي
مرکز شماره شش 
 میانه (دومنظوره)

 مرد 15 علی نقیلوي 0 390 ** 1برقکار ساختمان درجه * 13990220 13981007

 3045928 عادي
مرکز شماره شش 
 میانه (دومنظوره)

 مرد 14 مهدي علیزاده SMAW* 305 0 فوالدي با فرایندجوشکارمخازن * 13990227 13981010

 3045955 عادي
مرکز شماره شش 
 میانه (دومنظوره)

13981010 13990231 
 بازرس قطعات جوشکاري شده بصورت*

 *TVTO VT LEVEL IIچشمی
 مرد 14 مهدي علیزاده 0 210

 3055206 عادي
مرکز شماره شش 
 میانه (دومنظوره)

 مرد 15 سهیال پزشکی 0 325 *دوزنده لباس کودك* 13990121 13981018

 3055224 عادي
مرکز شماره شش 
 میانه (دومنظوره)

 زن 15 عذرا میرصالحی 0 190 *بافنده عروسک* 13990131 13981018
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 3057449 عادي
مرکز شماره شش 
 میانه (دومنظوره)

 مرد 15 موسی اصالنی 0 240 *)و دانش تعمیرکار ابگرمکن دیواري (کار* 13981219 13981021

 3052250 عادي
مرکز شماره هشت 

 مرند (برادران)
 مرد 12 مهدي عطائی راد 0 162 *همراه تعمیرکار سخت افزار تلفن* 13981212 13981016

 3052284 عادي
مرکز شماره هشت 

 مرند (برادران)
 مرد 12 حسن رحیمی 0 90 *کارگر عمومی جوشکاري* 13981130 13981016

 3046481 عادي
مرکز شماره هفت 
 کلیبر (دومنظوره)

 مرد 15 ابوالفضل نوري Proteus* 40 0 تحلیل الکترونیکی با نرم افزار* 13981028 13981010

 3002217 عادي
مرکز شماره هفده 

 مرد 12 محسن باالئی 0 120 *پرورش دهنده ماهیان آکواریومی* 13981028 13981005ورزقان 

 3023160 عادي
مرکز شماره هفده 

 مرد 15 امیر حاتمی آقبالغ 0 58 *(ارتینگ نصب سیستم زمین حفاظتی (اجراي* 13981022 13981009ورزقان 

 3023165 عادي
مرکز شماره هفده 

 مرد 15 محسن باالئی 0 200 *پرورش دهنده زنبور عسل* 13981207 13981029ورزقان 

 3026005 عادي
مرکز شماره هفده 

 13981211 13981008ورزقان 
 ( E3 الکتریکی دستی جوشکاري با فرایند قوس*

SMAW) (کار و دانش)* 
 مرد 15 رضا امان زاده 0 288

 3055347 عادي
مرکز شماره هفده 

 مرد 20 امیر حاتمی آقبالغ 0 1090 *)دانش (کار و 2برقکار صنعتی درجه * 13990426 13981107ورزقان 

 3055371 عادي
مرکز شماره هفده 

 مرد 20 امیر حاتمی آقبالغ 0 450 ** برق مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي* 13990629 13990502ورزقان 

 3031237 عادي
مرکز شماره 

 مرد 14 حجت فرشادفر 0 720 ** 2بنزینی درجه  تعمیرکار اتومبیل هاي سواري* 13990325 13981014هیجده هادي شهر 

 3032888 عادي
مرکز شماره 

 مرد 14 جعفر مهدوي 0 920 ** 2درجه  تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی* 13990429 13981112هیجده هادي شهر 

 3048381 عادي
مرکزشماره بیست 

 زن 12 اسرافیل گوهري نیا 0 48 *خورشیدي هاي تولید برقطراحی سیستم * 13981029 13981012و سه 

 2982626 عادي
مرکزشماره سه 
 تبریز (دومنظوره)

 زن 30 زهرا غفاریان ساالري SOLID WORKS * 100 0کار با نرم افزار* 13981123 13981005

 3017953 عادي
مرکزشماره سه 
 تبریز (دومنظوره)

 زن 15 بیتا خازینی 0 80 *دستورات پایه با PLC S7-300 برنامه نویسی* 13981102 13981015

 3023546 عادي
مرکزشماره سه 
 تبریز (دومنظوره)

 زن 15 شیوا جلیلی فیروزساالر 0 90 *2008نصاب و پیکر بندي سرور * 13981116 13981003

 3023551 عادي
مرکزشماره سه 
 تبریز (دومنظوره)

 زن 15 شیوا جلیلی فیروزساالر 0 90 *2008سرور نصاب و پیکر بندي * 13981113 13981003

 3029489 عادي
مرکزشماره سه 
 تبریز (دومنظوره)

13981026 13981117 
 Total الکترونیکی نقشه بردار با دستگاه هاي*

Station(نقشه بردار ماهر)* 
 مرد 15 سهیل اسدي 0 45

 3032378 عادي
مرکزشماره سه 
 تبریز (دومنظوره)

13981101 13981205 
فتوولتائیک با  طراحی و شبیه سازي سیستم هاي*

 *PVsyst نرم افزار
 مرد 25 محمدرضا شیرین آبادي 0 140

 3055397 عادي
مرکزشماره سه 
 تبریز (دومنظوره)

13981029 13981120 
 GUI واسط گرافیکی برنامه نویسی با استفاده از*

 *matlab در
 زن 18 رقیه نجات بخش 0 50

 3019004 عادي
مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 15 هادي آراسته ارزنق 0 130 *تعمیر موتورخودرو بنزینی* 13981101 13981002

 3026653 عادي
مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 14 داوود حسین پور قمري 0 66 *دریل کاري و اره کار ي* 13981015 13981004

 3026665 عادي
یک  مرکزشماره

 تبریز (دو منظوره)
 مرد 14 داوود حسین پور قمري 0 66 *دریل کاري و اره کار ي* 13981026 13981016

 3026670 عادي
مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 14 داوود حسین پور قمري 0 66 *دریل کاري و اره کار ي* 13981108 13981027

 3026678 عادي
مرکزشماره یک 

 منظوره)تبریز (دو 
 مرد 14 داوود حسین پور قمري 0 66 *دریل کاري و اره کار ي* 13981121 13981109

 3026684 عادي
مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 14 داوود حسین پور قمري 0 66 *دریل کاري و اره کار ي* 13981204 13981122

 3026688 عادي
مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 14 داوود حسین پور قمري 0 66 *دریل کاري و اره کار ي* 13981215 13981205

 3054186 عادي
مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 14 بهزاد سپهري 0 170 *تولیدکننده ورمی کمپوست* 13981206 13981017
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نوع 
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 مرکز برگزاري کد دوره
تاریخ شروع 

 دوره
تاریخ پایان 
 دوره

 نام استاندارد
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 (ساعت)
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آموزش 
 خاص

 نام مربی / استاد کار

یت
ظرف

یت 
نس
ج

 

303885 عادي
5 

مرکز شماره بیست 
 مرد 30 رحیمه اکبرنژاد گاوگانی 0 110 ** خواب سري دوز سرویس* 13981222 13981003و یک آذرشهر 

303885 عادي
5 

مرکز شماره بیست 
 مرد 30 رحیمه اکبرنژاد گاوگانی 0 110 ** سري دوز سرویس خواب* 13981222 13981003و یک آذرشهر 

302082 عادي
7 

مرکز شماره بیست 
 مرد 15 قاسم شفاعتی ممقانی 0 150 *زعفران کار* 13981225 13981015و یک آذرشهر 

302082 عادي
7 

مرکز شماره بیست 
 مرد 15 قاسم شفاعتی ممقانی 0 150 *زعفران کار* 13981225 13981015و یک آذرشهر 

303647 عادي
5 

مرکز شماره پانزده 
 مرد 20 حسن پوراحد  0 173 *مشبک کار چوب* 13981112 13981001الله -تبریز

303647 عادي
5 

مرکز شماره پانزده 
 مرد 20 احد حسن پور 0 173 *مشبک کار چوب* 13981112 13981001الله -تبریز

304321 عادي
3 

مرکز شماره پانزده 
،مردانه و بچگانهزنانه  پستایی ساز کفش* 13981120 13981008الله -تبریز  مرد 20 طاهر بخشی چنزق 0 180 *

304321 عادي
3 

مرکز شماره پانزده 
 مرد 20 طاهر بخشی چنزق 0 180 *زنانه ،مردانه و بچگانه پستایی ساز کفش* 13981120 13981008الله -تبریز

301177 عادي
3 

مرکز شماره 
 زن 15 لیلی سلمانی اصل 0 340 *لباس نازك زنانه الگوساز و برشکار* 13990313 13981030چهارده هریس 

301177 عادي
3 

مرکز شماره 
 زن 15 لیلی سلمانی اصل 0 340 *لباس نازك زنانه الگوساز و برشکار* 13990313 13981030چهارده هریس 

305282 عادي
8 

مرکز شماره دو 
 مرد 15 ابراهیم عباسی سیه جانی 0 115 * صدفی پرورش دهنده قارچ* 13981210 13981016تبریز (دومنظوره، 

305073 عادي
2 

مرکز شماره 
 مرد 30 محمدرضا علی زاده 0 250 *روستایی امدادگر گاز شهري و* 13981214 13981015دوازده بناب 

305074 عادي
7 

مرکز شماره 
 مرد 30 مصطفی رضائی 0 110 *گاز مامور قرائت کنتور* 13981110 13981015بناب دوازده 

304525 عادي
5 

مرکز شماره ده 
 اهر (برادران)

 مرد 20 عزیز عزیزي 0 110 *گاز مامور قرائت کنتور* 13981112 13981016

303900 عادي
5 

مرکز شماره 
 مرد 20 علیرضا صادقیان تبریزي 0 250 *روستایی امدادگر گاز شهري و* 13981108 13981004سیزده بستان آباد 

303900 عادي
5 

مرکز شماره 
 مرد 20 علیرضا صادقیان تبریزي 0 250 *روستایی امدادگر گاز شهري و* 13981108 13981004سیزده بستان آباد 

303894 عادي
2 

مرکز شماره 
 مرد 14 علیرضا صادقیان تبریزي 0 110 *گاز مامور قرائت کنتور* 13981206 13981109سیزده بستان آباد 

303894 عادي
2 

مرکز شماره 
 مرد 14 علیرضا صادقیان تبریزي 0 110 *گاز مامور قرائت کنتور* 13981206 13981109سیزده بستان آباد 

304628 عادي
5 

مرکز شماره 
 مرد 20 علیرضا صادقیان تبریزي 0 250 *روستایی امدادگر گاز شهري و* 13990126 13981208آباد سیزده بستان 

304367 عادي
9 

مرکز شماره شش 
 میانه (دومنظوره)

13981008 13990408 
خانگی برقی حرارتی و گردنده  تعمیرکار لوازم*

2درجه   ** 
 مرد 20 مهران فروغی 0 700

304369 عادي
2 

شماره شش  مرکز
 میانه (دومنظوره)

13981008 13990320 
خانگی برقی حرارتی و گردنده  تعمیرکار لوازم*

1درجه   ** 
 مرد 15 مهدي رضائی 0 422

304371 عادي
5 

مرکز شماره شش 
 میانه (دومنظوره)

13981008 13990312 
خانگی برقی حرارتی و گردنده  تعمیرکار لوازم*

1درجه   ** 
 مرد 15 مهدي رضائی 0 422

304365 عادي
1 

مرکز شماره شش 
 میانه (دومنظوره)

13991006 14000401 
خانگی برقی حرارتی و گردنده  تعمیرکار لوازم*

2درجه   ** 
 مرد 20 مهران فروغی 0 700

303276 عادي
5 

مرکز شماره نه 
 شبستر(دومنظوره)

 زن 16 منیره واعظ سیس ICDL* 130 0 کاربر* 13981217 13981002

303276 عادي
5 

مرکز شماره نه 
 شبستر(دومنظوره)

 زن 16 منیره واعظ سیس ICDL* 130 0 کاربر* 13981217 13981002

301573 عادي
8 

مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 14 قدرت عبداللهی 0 200 * قدرت خودروي سبک تعمیر سیستم انتقال* 13981120 13981003

301573 عادي
8 

مرکزشماره یک 
 (دو منظوره) تبریز

 مرد 14 قدرت عبداللهی 0 200 * قدرت خودروي سبک تعمیر سیستم انتقال* 13981120 13981003

301493 عادي
1 

مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 14 محمد پورحسن CNC * 330 0 فرز کار* 13981228 13981009

301493 عادي
1 

مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 14 محمد پورحسن CNC * 330 0 فرز کار* 13981228 13981009

304449 عادي
8 

مرکزشماره یک 
 تبریز (دو منظوره)

 مرد 30 حسین ثابت قدم 0 130 *بنزینی تعمیر موتورخودرو* 13981119 13981011
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2 حامد تقی پور فرشی ORCAD* 24 0  الکترونیک به کمک طراحی مدارات* 13981023 13981008 دانشگاه ایلخچی 3025026 عادي
0  

 13981112 13981008 دانشگاه آزاد ایلخچی 3025103 عادي
حرفه اي در کارگاه هاي  ایمنی و بهداشت*

 *(HSE) ساختمانی
2 علی سجادي 0 50

0  

2 علی سجادي 0 40 *مدیر پیمان عمومی* 13981128 13981008 دانشگاه آزاد ایلخچی 3025110 عادي
0  

2 علی سجادي 0 40 *کارگاهی بتن فن ورز آزمایشگاه* 13981206 13981008 دانشگاه آزاد ایلخچی 3025115 عادي
0  

2 علی سجادي 0 40 * کارگاهی( صنایع فن ورز تست بتن* 13981207 13981008 دانشگاه آزاد ایلخچی 3025128 عادي
0  

 13981029 13981009 دانشگاه ایلخچی 3043225 عادي
 ELECTRONIC   الکترونیک طراحی مدارات*

WORKBENCH* 
2 حامد تقی پور فرشی 0 24

0  

2 حامد تقی پور فرشی Pspice* 24 0 الکترونیک به کمک طراحی مدارات* 13981025 13981009 دانشگاه ایلخچی 3043231 عادي
0  

 3038711 عادي
کارگاه رایانه دانشگاه شهید 

 مدنی آذرشهر
1 هدایت قهرمان نژاد catia* 60 0 با طراحی سطوح پیشرفته* 13981222 13981003

5  

 3017136 عادي
دانشگاه -جوار دانشگاهی

 سراسري تبریز
13981009 13981030 

 Altium بانرم افزار PCB طراحی نقشه هاي*
Designer* 

1 آرمین آبادي فرد 0 82
5  

 3039508 عادي
دانشگاه  Plcکارگاه کاربر 

 بناب
2 بهرام داداشی خالص 0 272 ** 2درجه  PLC کارور* 13990206 13981003

0  

 **  .    و شرکت در این  دوره ها می باشند**                 شرکت در این دوره ها شامل شرایط خاص بوده و  تنها دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه مورد نظر مجاز به انتخاب  

 98سه ماهه چهارم سال  -زندانکارگاه  -: عناوین دوره هاي آموزشی مراکز استان4جدول 
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 3030851 عادي
-مرکز شماره پانزده تبریز

 13981117 13981001الله (دومنظوره، خوشه هاي 
 ( E8) الکتریکی دستی جوشکاري با فرایند قوس*

SMAW (کار و دانش)* 
 مرد 15 ب.ش 0 196

 3037744 عادي
-مرکز شماره پانزده تبریز

 مرد 15 ج.ت 0 80 *فاز تعمیر موتورهاي آسنکرون تک* 13981023 13981002الله (دومنظوره، خوشه هاي 

 3032710 عادي
-تبریزمرکز شماره پانزده 

 زن 15 ز.ن 0 62 * رنگ کردن موي زنانه* 13981021 13981003الله (دومنظوره، خوشه هاي 

 3033687 عادي
-مرکز شماره پانزده تبریز

 مرد 15 ح.و 0 130 *تعمیر موتورخودرو بنزینی* 13981112 13981004الله (دومنظوره، خوشه هاي 

 3041241 عادي
-تبریزمرکز شماره پانزده 

 زن 15 د.ا 0 20 *انجام دوخت هاي پایه* 13981028 13981007الله (دومنظوره، خوشه هاي 

 3041246 عادي
-مرکز شماره پانزده تبریز

 زن 15 د.ا 0 20 *انجام دوخت هاي پایه* 13981106 13981009الله (دومنظوره، خوشه هاي 

 3042105 عادي
-تبریزمرکز شماره پانزده 

 زن 15 د.ا 0 15 *سوزن دوزي شده شستشو و نگهداري پارچه هاي* 13981023 13981009الله (دومنظوره، خوشه هاي 

 3042183 عادي
-مرکز شماره پانزده تبریز

 زن 15 د.ا 0 15 *سوزن دوزي شده شستشو و نگهداري پارچه هاي* 13981024 13981010الله (دومنظوره، خوشه هاي 

 3045690 عادي
-مرکز شماره پانزده تبریز

 زن 15 ز.ن 0 82 * خود آرایی زنانه* 13981115 13981022الله (دومنظوره، خوشه هاي 

 3034966 عادي
مرکز شماره پنج مراغه 

 (برادران)
 مرد 20 ا.ع 0 200 *پرورش دهنده زنبور عسل* 13981128 13981001

 3044070 عادي
میانه  مرکز شماره شش

 (دومنظوره)
 مرد 15 ي.ز 0 480 *حرارتی و گردنده تعمیرکار لوازم خانگی برقی* 13990216 13981008

 3034738 عادي
مرکز شماره هشت مرند 

 (برادران)
13981001 13981028 

وایمنی درمحیط  بهداشت‘ رعایت الزامات سالمت*
 *کارفرش

 مرد 20 ح.ح 0 56

 3034756 عادي
مرند مرکز شماره هشت 

 (برادران)
13981011 13981108 

وایمنی درمحیط  بهداشت‘ رعایت الزامات سالمت*
 *کارفرش

 مرد 20 ح.ح 0 56

 3030799 عادي
مرکز شماره یازده هشترود 

 (دومنظوره)
 مرد 15 ع.ق 0 137 * برقکار ساختمان* 13981217 13981105

 3039556 عادي
مرکزشماره چهارسراب 

 (دومنظوره)
 مرد 12 س.ن 0 250 *2خراط درجه * 13981214 13981003

 3034605 عادي
مرکزشماره چهارسراب 

 (دومنظوره)
 مرد 12 د.ط 0 160 ** سرویس و نگهداري خودرو* 13981224 13981008

 3030851 عادي
-مرکز شماره پانزده تبریز

 13981117 13981001الله (دومنظوره، خوشه هاي 
 ( E8) الکتریکی دستی جوشکاري با فرایند قوس*

SMAW (کار و دانش)* 
 مرد 15 ب.ش 0 196
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 **  .    مجاز به انتخاب و شرکت در این  دوره ها می باشند اجراي حکم،در حال  زندانیان**                 شرکت در این دوره ها شامل شرایط خاص بوده و  تنها 

 98سه ماهه چهارم سال  -پادگانکارگاه  -: عناوین دوره هاي آموزشی مراکز استان5جدول 

نوع 
 دوره

 مرکز برگزاري کد دوره
تاریخ شروع 

 دوره
تاریخ پایان 
 دوره

 نام استاندارد
طول 
دوره 

 (ساعت)

ساعات 
آموزش 
 خاص

نام مربی 
/ استاد 
یت کار

ظرف
یت 

نس
ج

 

 3056312 عادي
 مرکز شماره بیست اسکو

 (دومنظوره)
 مرد 15 ج.ز 0 54 *بهادار معامله گر بورس اوراق* 13981119 13981022

 3052646 عادي
مرکز شماره بیست و چهار 

 خسروشهر (دومنظوره)
 مرد 20 ق.ز 0 54 *بهداشت و ایمنی در محیط کار برق‘ رعایت الزامات سالمت* 13981112 13981016

 3052655 عادي
 مرکز شماره بیست و چهار

 خسروشهر (دومنظوره)
 مرد 20 ت.پ 0 54 *بهداشت و ایمنی در محیط کار برق‘ رعایت الزامات سالمت* 13981110 13981016

 3052669 عادي
مرکز شماره بیست و چهار 

 خسروشهر (دومنظوره)
13981016 13981102 

-بخارپز-پز ارام-تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پلوپز*
 *(اجاق برقی

 مرد 20 ا.ن 0 40

 3045149 عادي
الله -مرکز شماره پانزده تبریز

 (دومنظوره، خوشه هاي صنعتی)
 مرد 20 ا.ش 0 196 *آشپز سنتی* 13981205 13981009

 مرد 14 ح.ع 0 200 *پرورش دهنده زنبور عسل* 13981205 13981001 مرکز شماره پنج مراغه (برادران) 3034718 عادي

 مرد 14 ح.ص 0 160 ** سرویس و نگهداري خودرو* 13981228 13981113 شماره پنج مراغه (برادران)مرکز  3034693 عادي

 3032511 عادي
مرکز شماره دو تبریز 

(دومنظوره، تخصصی صنعت 
 مرد 15 ح.ر ICDL* 130 0 کاربر* 13981129 13981002

 3038290 عادي
مرکز شماره دو تبریز 

(دومنظوره، تخصصی صنعت 
 مرد 15 ت.ع 0 100 *نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي* 13981029 13981002

 3043338 عادي
مرکز شماره دو تبریز 

(دومنظوره، تخصصی صنعت 
 مرد 15 ب.ا 0 303 * کمک برقکار ساختمان* 13981224 13981008

 3050770 عادي
مرکز شماره دو تبریز 

تخصصی صنعت (دومنظوره، 
13981021 13981212 

کار ) (E6 ) SMAW جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی*
 *(دانش و

 مرد 15 و.ن 0 213

 3055410 عادي
مرکز شماره دو تبریز 

(دومنظوره، تخصصی صنعت 
 مرد 15 ع.ا 0 166 *کمک آرماتور بند* 13981204 13981023

 3046565 عادي
شماره هفده ورزقان مرکز 

 (دومنظوره)
 مرد 15 ا.ح 0 112 *سیم کشی مدارهاي الکتریکی ساختمان به صورت توکار* 13981106 13981010

 3046581 عادي
مرکز شماره هفده ورزقان 

 (دومنظوره)
13981010 13981120 

کار ) (E3 ) SMAW جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی*
 *(دانش و

 مرد 15 ف.ن 0 288

 3032733 عادي
مرکز شماره هفده ورزقان 

 (دومنظوره)
 مرد 12 ع.ك 0 80 *تزئین سفال* 13981106 13981022

 3054695 عادي
مرکزشماره چهارسراب 

 (دومنظوره)
 مرد 12 س.ق smaw* 104 0 جوشکاري دستی با فرایند* 13981207 13981017

 3043911 عادي
مرکزشماره یک تبریز (دو 

 منظوره)
 مرد 14 ب.س ICDL* 130 0 کاربر* 13981108 13981009

 **  .    مورد نظر مجاز به انتخاب و شرکت در این  دوره ها می باشند پادگاندر  خدمتدر حال  وظیفه سربازان**                 شرکت در این دوره ها شامل شرایط خاص بوده و  تنها 
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 98سه ماهه چهارم سال  -روستایی و عشایري -مراکز استان: عناوین دوره هاي آموزشی 5جدول 

نوع 
 دوره

 مرکز برگزاري کد دوره
تاریخ شروع 

 دوره
تاریخ پایان 
 دوره

 عنوان دوره روستانام 
طول 
دوره 

 (ساعت)

نام مربی 
/ استاد 
یت کار

ظرف
یت 

نس
ج

 

1398100 مرکز شماره بیست اسکو (دومنظوره) 2963420 عادي
2 

1399011
7 

 108 ** شلوار دوز* آشستانروستاي 
فاطمه 
رستم 
خانلوباباج

 زن 15

1398100 مرکز شماره بیست اسکو (دومنظوره) 2972452 عادي
2 

1399011
4 

 197 *(دانش راسته دوز (کار و* کارگاه زین الحاجلو
فاطمه 
رستم 
خانلوباباج

 زن 15

 3044842 عادي
مرکز شماره بیست و دو عجب شیر 

 (دومنظوره)
1398100

9 
1398112

3 
کارگاه فناوري اطالعات(روستاي 

 شیراز)
 165 *دکمه اي پرورش دهنده قارچ*

جواد 
خلیل پور 
 اسبق

 زن 26

 3025810 عادي
مرکز شماره بیست و یک آذرشهر 

 (دومنظوره)
1398101

7 
1398122

8 
کارگاه فن آوري اطالعات 

 شیرامین
 90 *اینترنت در محیط کار کاربرد رایانه و*

سولماز 
 زن 15 فرزان

1398100 مرکز شماره پنج مراغه (برادران) 3020295 عادي
3 

1398110
8 

 ICDL* 130 کاربر* کارگاه فناوري اطالعات داش آتان
سپیده 
تشهدجما
 ل

 زن 14

1398110 مرکز شماره پنج مراغه (برادران) 3034677 عادي
9 

1398121
9 

 ICDL* 130 کاربر* کارگاه فناوري اطالعات داش آتان
سپیده 
تشهدجما
 ل

 مرد 14

1398101 مرکز شماره دوازده بناب (دومنظوره) 3055714 عادي
8 

1398121
1 

کارگاه فناوري اطالعات پایگاه 
 محدثه قره چپق

 ICDL* 130 کاربر*
حسین 
اصغري 
 هاچه سو

 مرد 35

1398121 مرکز شماره دوازده بناب (دومنظوره) 3031020 عادي
2 

1399022
1 

 216 *(عروس (کار و دانش خیاط لباس شب و* کارگاه خیاطی روشت بزرگ
حوریه 
محمد 
حسن 

 زن 30

1398100 مرکز شماره نه شبستر(دومنظوره) 2996574 عادي
3 

1398112
1 

 200 *عسل پرورش دهنده زنبور* کارگاه کشاورزي تیل
مهرداد 
 مرد 15 صدري

1398100 شبستر(دومنظوره)مرکز شماره نه  3036195 عادي
7 

1398121
9 

 200 *عسل پرورش دهنده زنبور* کارگاه آموزشی هریس
مهرداد 
 زن 18 صدري

1398111 مرکز شماره هفده ورزقان (دومنظوره) 3052017 عادي
7 

1398112
9 

کارگاه خیاطی روستائی صومعه 
 دل

 90 *سرامیک معرق کار کاشی و*
عزیزه 
 زن 12 کریمی

1398113 مرکز شماره هفده ورزقان (دومنظوره) 3052042 عادي
0 

1398120
8 

کارگاه خیاطی روستائی صومعه 
 دل

 80 *تزئین سفال*
عزیزه 
 زن 12 کریمی

 3031181 عادي
مرکز شماره هیجده هادي شهر 

 (دومنظوره)
1398110

6 
1398112

0 
 50 *(سطح مقدماتی)KAB رویکرد کارآفرینی با* لیوارجان -رایانه

ولی 
جهان 
 سري

 مرد 20

 3036692 عادي
مرکزشماره بیست و سه 

 مراغه(خواهران)
1398100

2 
1398111

3 
کارگاه فناوري -روستاي نرج آباد

 اطالعات
 Photoshop* 90 کارور*

ساناز 
 زن 12 دولتجو

 3026612 عادي
مرکزشماره بیست و سه 

 مراغه(خواهران)
1398100

3 
1398120

1 
کارگاه -روستاي نرج آباد
 کشاورزي

 258 *دارویی کاربر گیاهان*
جواد 

خلیل پور 
 اسبق

 زن 16

 **.    مجاز به انتخاب و شرکت در این  دوره ها می باشندساکن،   روستاییان و عشایر**                 شرکت در این دوره ها شامل شرایط خاص بوده و  تنها 
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 98هه چهارم سال سه ما -اصناف و صنایع -: عناوین دوره هاي آموزشی مراکز استان5جدول 

نوع 
 دوره

مرکز 
 برگزاري

تاریخ شروع 
 دوره

تاریخ پایان 
 دوره

 نام استاندارد محل برگزاري

طول 
دوره 
(سا

 عت)

ساعات 
آموزش 
 خاص

نام مربی / استاد 
ش کار

موز
ع آ
نو

 

یت
ظرف

 

 13981012 13981004 ورزقان عادي
شرکت مجتمع 
 مس سونگون

 -کارگاه صنایع  علی خدائی 0 40 *(صنایع (مقدماتیدر  HSE بکارگیري*
 ضمن کار

20 

 0 50 *رعایت ایمنی در شبکه هاي توزیع برق* شرکت نوآوران 13981015 13981005 ورزقان عادي
ابوالفضل 

 آتمیانلوآلمانجدید
 -کارگاه صنایع 

 اصناف
15 

13 *هوایی برقفن ورز شبکه * کارگاه نوآوران 13981114 13981016 ورزقان عادي
9 0 

ابوالفضل 
 آتمیانلوآلمانجدید

 -کارگاه صنایع 
 ضمن کار

20 

 13981030 13981020 ورزقان عادي
معدن طالي 
 مزرعه شادي

 -کارگاه صنایع  علی خدائی 0 60 *(در صنایع (پیشرفته HSE بکارگیري*
 ضمن کار

20 

 13981101 13981020 ورزقان عادي
شرکت مجتمع 
 مس سونگون

 با نرم افزار GIS سیستم اطالعات جغرافیاییکارور *
ArcGIS در کشاورزي* 

 -کارگاه صنایع  علی خدائی 0 49
 ضمن کار

10 

 13981025 13981022 ورزقان عادي
معدن مزرعه شا 

 2دي 
 -کارگاه صنایع  مالک فراموشی 0 40 *(در صنایع (مقدماتی HSE بکارگیري*

 ضمن کار
10 

 -کارگاه صنایع  امیر حاتمی آقبالغ 0 50 *رعایت ایمنی در شبکه هاي توزیع برق* کارگاه نوآوران 13981103 13981023 ورزقان عادي
 ضمن کار

20 

 13981101 13981026 ورزقان عادي
معدن مزرعه شا 

 2دي 
 -کارگاه صنایع  مالک فراموشی 0 60 *(در صنایع (پیشرفته HSE بکارگیري*

 ضمن کار
12 

مرکز  عادي
11 *مامور قرائت کنتور گاز* شرکت گاز استان 13981105 13981007سه 

0 0 
علی قدیم زاده 

 علمداري
 -کارگاه صنایع 
 ضمن کار

20 

مرکزسه  عادي
 تبریز

25 *امدادگر گاز شهري و روستایی* شرکت گاز استان 13981211 13981011
0 0 

علی قدیم زاده 
 علمداري

 -کارگاه صنایع 
 ضمن کار

30 

مرکز  عادي
 13981029 13981016یک 

 CNGاتحادیه
 داران تبریز

 CNG* 48 0 اپراتوري عمومی ایستگاه هاي سوخت رسانی*
مجید اکبرزاده 
 دستجردي

 -کارگاه صنایع 
 اصناف

22 

مرکز  عادي
 13981029 13981016یک 

ایران خودرو تبریز 
 )1(مکانیک

 -صنایع کارگاه  امید توطنی 0 48 *مدیریت عمومی*
 جوار کارگاهی

20 

مرکز  عادي
 13981029 13981017یک 

شرکت نقشینه 
 چاپ

 -کارگاه صنایع  علی راعی 0 35 *ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده هاي دستی*
 ضمن کار

20 

مرکز  خاص
 13981028 13981021یک 

تراکتور سازي 
 ایران

 12 12 *آماده کاري مجموعه ها –475آموزش مونتاژ تراکتور *
حمید محمدپور 

 مزرعه
 -کارگاه صنایع 
 جوار کارگاهی

10 

مرکز  خاص
 13981024 13981021یک 

تراکتور سازي 
 ایران

 6 6 *اصول ایمنی کاربرد مواد شیمیائی در اتاق رنگ*
کاظم کاظم زاده 

 ملکی
 -کارگاه صنایع 
 جوار کارگاهی

10 

مرکز  خاص
 13981028 13981021یک 

تراکتورسازان 
 )1ایران(

آشنائی با عیوب ظاهري و کارکردي قطعات حساس *
 *تولیدي شرکت خدمات صنعتی مجموعه شاسی

12 12 
محمد نعمتی 

 استیار
 -کارگاه صنایع 
 جوار کارگاهی

10 

مرکز  خاص
 13981101 13981021یک 

تراکتورسازان 
 )1ایران(

سرعته  12و8تعمیرات گیربکس هاي آموزش عیب یابی و *
 *399و 285گیربکس میانی و مجموع کالج  و

 -کارگاه صنایع  رضا یاري 16 16
 جوار کارگاهی

10 

مرکز  خاص
 13981028 13981021یک 

تراکتورسازان 
 )2ایران(

 -کارگاه صنایع  ناصر عمید 8 8 *آشنائی با سیستم برق بکهو لودر*
 جوار کارگاهی

10 

مرکز  خاص
 13981024 13981021یک 

تراکتورسازان 
 )2ایران(

 فلزي بکهو لودر (عملکرد، کاربرد، عیب آشنائی با سازه*
 *(یابی و رفع عیوب

8 8 
عادل تقوي 
 فرشینه

 -کارگاه صنایع 
 جوار کارگاهی

10 

مرکز  خاص
 13981028 13981021یک 

تراکتورسازان 
 )3ایران(

 هیدرولیک بکهو لودر (عملکرد، کاربرد،آشنائی با سیستم *
 *(عیب یابی و رفع عیوب

 -کارگاه صنایع  خلیل شب خیز 8 8
 جوار کارگاهی

10 

مرکز  خاص
 13981023 13981021یک 

تراکتورسازان 
 )3ایران(

سرویس،  -شناخت سیستم ها و مجموعه هاي تراکتور *
 *و کاربري تراکتور نگهداري

8 8 
عمران نیکی 

 آقامیرلو
 -کارگاه صنایع 
 جوار کارگاهی

10 

مرکز  خاص
 13981101 13981021یک 

تراکتورسازان 
 )3ایران(

آشنایی با عیوب ظاهري و کارکردي قطعات حساس *
 *تولیدي خدمات صنعتی مجموعه شاسی

12 12 
محمد نعمتی 

 استیار
 -کارگاه صنایع 
 جوار کارگاهی

10 

 **  .    مجاز به انتخاب و شرکت در این  دوره ها می باشند صنایع و صنوف کارگران شاغل در**                 شرکت در این دوره ها شامل شرایط خاص بوده و  تنها 

 

 جزوء حرفه هاي طرح تکاپو می باشند.** آبی** حرفه هاي مشخص شده با رنگ 
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 مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی8جدول
8-1 

یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ریز
ک تب

ره ی
شما

کز 
مر

 

 اتومکانیک

 پارس و سمند 405تعمیر موتور،گیربکس و دیفرانسیل پژو 14

 L90تعمیر  موتور و گیربکس  14

 EF7تعمیر موتور ملی  14

 کار با دستگاههاي عیب یاب خودرو 14

  ABSتعمیر ترمز معمولی و  14

 AL4تعمیر گیربکس اتوماتیک  14

 تعمیر سوخت رسانی بنزینی 14

 سیستم سوخت رسانی پراید 14

 تعویض کار روغن خودروهاي سبک 14

 پژو و سمندتعمیر سیستم کولر خودروهاي  14

 تعمیر سیستم مالتی پلکس 14

 تعمیر سیستم برق خانواده سمند 14

 آسانسور 2
 نصاب و تعمیرکار آسانسور 12

 تکنسین فنی آسانسور 12

 مدیر فنی آسانسور 12

 مونتاژکار و نصاب تابلو برق 3

 مونتاژکار و نصاب تابلوهاي الکتریکی 14

 بانک خازنی 14

 فرمان موتوري 14

 سیم کشی و عیب یابی مدارهاي پایه ساختمان 14

 برق صنعتی 4

 برقکار صنعتی 16

 2برق ساختمان  16

 اصالح ضریب قدرت 16

 لوگو 16

 مونتاژکار و نصاب تابلو 16

 تابلوهاي فرمان موتوري 16

 اجراي سیستم ارتینگ 16

5 
PLC 

 PLC 2و  1درجه  14

 شبکه هاي صنعتی 14 

 درایوهاي صنعتی 14

 تعمیر لوازم خانگی 6
 2تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 14

 1تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 14
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 تعمیر دستگاه هاي خنک کننده خانگی و تجاري 14

 CNCو فرز CNCتراش  7
 

 نرم افزار مستر کم-CNCتراشکار  50

 نرم افزار پاورمیل-CNCفرزکار  50

 تراشکاري و فرز کاري 8
 2تراشکاري درجه  14

 2فرزکاري درجه  14

 ابزار تیز کنی 9
 ابزار تیزکنی 10

 اسپارك 10

10 catia 

 کشت گلخانه 10

 کشت کار گلخانه هاي خاکی 17

 هاي هیدروپونیک کشت کار گلخانه 17

 طراحی گلخانه هیدروپونیک 17

 پرورش گیاهان آپارتمانی 17

 طراح و پرورش باغ میوه 17

 پرورش زنبور عسل 11

 استحصال کننده زهر زنبور عسل 14

 پرورش دهنده زنبور عسل 14

 تکنسین اصالح نژاد زنبور عسل 14

 تولید بره بوم زنبور عسل 14

 تولید گرده گل از زنبور عسل 14

 پرورش دهنده ملکه زنبور عل 14

 تولیدکننده ژل سلطنتی رویال از زنبور عسل 14
 حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خواهد شد *: *تذکر مهم
 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان * جهت اطالع

 

 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
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یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره 
شما

کز 
مر

2 
ریز
تب

 

 آزمایشگاه مکانیک خاك

 1ارماتوربنددرجه " 15
 خاك تکنسین آزمایشگاه مکانیک 15 

 (کارودانش) 1کمک ارماتوربند درجه 15
 آرماتوربند 15
 کارگرساده آرماتوربندي 15
 کارگرعمومی آرماتوربند 15

 هوشمندساختمانمدیریت  2
 کمک برقکارساختمان 15

 سیم کشی مدارهاي پایه ساختمان به صورت روکار 15
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 و شیشه دوجدارهUPVCسازنده ونصاب دروپنجره باپروفیل upvc 15کارگاه 3

کارگاهآموزش نرم  4
 افزارهاي صنعت ساختمان

 3DMAXطراح معماري با نرم افزار  15

 )PTآزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ ( 15 1کارگاه بازرسی جوش 5

 

 

 

 ) *UTازمایشگرقطعات صنعتی با امواج فراصوتی ( 15
 ) *MTازمایشگرقطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی ( 15
 ) *PTازمایشگرقطعات صنعتی با مایع نافذ ( 15
 بازرس فنی جوش 15

 کارگاه تاسیسات 6

 * 2درجه  لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی 15

 تعمیرآبگرمکن دیواري 15
لوله کش ، نصاب و تعمیرکارسیستم هاي تبادل حرارت و پکیج  15

 شوفاژگازي
 کارگاه تزئین فضاي داخلی 7

 تزیین کننده فضاي داخلی * 15

 سازنده محصوالت نمدي مدرن 15

 کارگاه جوشکاري برق 8

 SMAWافرایند ب فوالدي هاي جوشکارسازه 15

) E3 ) SMAWدستی الکتریکی قوس بافرایند جوشکاري 15
 E1-E2درسطحSMAWبافرایند فوالدي قطعات جوشکاري 15 (کارودانش)

 E1دستورالعمل طبق قطعات جوشکاري 15
 E3دستورالعمل طبق قطعات جوشکاري 15

 کارگاه جوشکاري گاز 9

 SMAWبافرایند فوالدي هاي جوشکارسازه 15

) E3 ) SMAWدستی الکتریکی قوس بافرایند جوشکاري 15
 E1-E2درسطحSMAWبافرایند فوالدي قطعات جوشکاري 15 (کارودانش)

 E1دستورالعمل طبق قطعات جوشکاري 15
 E3دستورالعمل طبق قطعات جوشکاري 15

 کارگاه درودگري 10
 دانشجویان) ویژه درودگري(مقدماتی 15

 چوبی فشرده باصفحه اشپزخانه مقدماتی سازي کابینت 15
 یوکامپوزیت

 کارگاه طراحی معماري 11

 )2داخلی(درجه معماري طراحی 15

 * 2کاردرجه  سفت بناي کمک 15
 راندودرمعماري هاي وتکنیک اسکیس 15
 * 2کاردرجه  سفت بناي کمک 15

 کارگاه معماري 12
 )2داخلی(درجه معماري طراحی 15

 آرماتوربند کمک 15

13 
کارگاه نقشه برداري 

 الکترونیکی

 ریز سازوبتن بتن 15

 * 1ریزدرجه  سازوبتن بتن 15
 * 2ریزدرجه سازوبتن بتن کمک 15
 الکترونیکی برداربادستگاههاي نقشه 15
15 Total Stationبردارماهر) (نقشه 
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 GPSکارور 15

 1برداردرجه  نقشه 15
 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
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یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره 
شما

کز 
مر

3 
ریز
تب

 

 فناوري نانو

 الکتروریسی 20

 الیه نشانی کندوپاش مگنترونی 20
 تولید نانو ذرات به روش سل ژل 20

2 
کارگاه سیستم هاي انرژي 

 خورشیدي

سیستم هاي (مدیریت بهینه توان در سیستم هاي هیبریدي  30
 طراح سیستم هاي فتوولتائیک 20 ) وباطري FC خورشیدي،بادي،

 ابزار دقیق 3

 ابزاردقیق کار 30

 کالیبراسیونابزاردقیق 20
 آکواترونیک 20

 کارگاه اتوماسیون صنعتی 4
 اتوماسیونکارصنعتی 20

 1درجه  PLC  کارور 20

 PLC کارگاه 5

 2درجه  PLC کارور 20

 WINcc FLEXIBLEمانیتورینگ با نرم افزار 20
 با دستورات پایه PLC S7-300 برنامه نویسی 20

6 
ممیزي  کارگاه تکنسین
 انرژي

 اجراي سیستم  مدیریت هوشمندساختمان 15

 تکنسین ممیزي انرژي 15

 CBT کارگاه 7

 راه اندازي و نگهداري دامنه شبکه 30

 2008مدیر سرور  20
 )msتکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ( 20

 کارگاه رباتیک 8
 AVRطراحوتحلیلگرمدارات میکرو کنترلر  25

 MATLAB تحلیلگر داده با نرم افزار 25

 کارگاه مکاترونیک 9

 مکاترونیک کار 30

 پنوماتیک کار صنعتی 30
 هیدرولیک کار صنعتی 30

 فناوري اطالعات 10
 طراحی فضاي سبز 20

 Revitطراحی معماري با نرمز افزار  20
 GPSکارور  30 کارگاه عمران 11
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 Total Station دستگاه هاي الکترونیکیقشه بردار با ن 30
 GIS افزاربا نرم ARC GIS کارور سیستم اطالعات جغرافیایی 30

کارگاه سرگرمی هاي  12
 کودکان

 طراحی لباس با رایانه 20

کارگاه نرم افزارهاي  13
 1تخصصی 

 طراحی لباس با رایانه 20

14 
و نمونه سازي  RP کارگاه

 سریع

 catiaکارور 30

 catiaطراحی سطوح پیچیده و آزاد با  30
 solid work کارور 30

 1کارگاه مشاغل خانگی   15

 کاپشن دوزي 30

 دوزنده کاور مبل 30
 سري دوز سرویس خواب 30

 کارگاه خیاطی  16
 سري دوزي 20

 راسته دوزي 20
 اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خواهد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر 

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی: عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش 8جدول
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یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره)
ظو
ومن
 (د
اب
سر

هار 
ه چ
مار
ش

 

 کارگاه موبایل
 تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه 12

 تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه 12

 کارگاه اتومکانیک 2
 تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی 12

 تعمیرکار برق خودرو 12

 کارگاه تاسیسات 3

 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 12

 تعمیر آبگرمکن دیواري 12
 يواریدیجشوفاژگازیراتپکینصبوتعمییتوانا 12

 جوشکار سازه هاي فوالدي 12 کارگاه جوشکاري 4

 کارگاه برق 5
 2صنعتی درجه برقکار 12

 مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق 12

 کارگاه درودگري 6
 2درودگر درجه 12

 کابینت ساز چوبی 12
 تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی 12 کارگاه سیم پیچی 7

 هاي این جدول انتخاب و اجرا خواهد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه 
 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان
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 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
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یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره  
شما

کز 
مر

5 
اغه
مر

 

 اتومکانیک
 1تعمیر اتومبیل هاي سواري درجه  14
 و دیزلی cngسیستم سوخت رسانی انژکتوري و  14
 گیربکس هاي اتوماتیک 14

 تراشکاري 13 تراشکاري 2

 برق صنعتی 3

 مونتاژکار تابلوهاي برق 14
14 Plc 

 2برق صنعتی درجه  14
 اینورتر 14
14 logo برق ساختمان 

 الکترونیک 4
 تعمیرات موبایل 14
 الکترونیک کار صنعتی 14

تعمیر اتومبیل هاي سواري  5
 2درجه 

 2تعمیر اتومبیل هاي سواري درجه  14
 انژکتوريسیستم سوخت رسانی  14
 سرویس نگهداري خودرو 14
 موتور گیربکس پراید 14

 جوشکاري برق 6
  -جوشکاري سازه هاي فوالدي 14
 لوله کشی گازخانگی 14
 E3-E6جوشکاري  14

 کشتکار گلخانه اي خاکی خیار و گوجه 14 کشاورزي 7
8 upvc 14  درب و پنجره دو جدارهupvc 

 هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خواهد شد * *تذکر مهم: حرفه
 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی: 8جدول
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 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

ره  1
شما

کز 
مر

6 
انه
می

 

 جوشکاري

 ) (E3 ) SMAW جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی 14

 گاز محافظ ارگونجوشکار  14
 ) CO 2جوشکار گاز محافظ  14
 بازرس فنی جوش 14
 SMAW جوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند 14
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 تراشکاري 2

  2تراشکار درجه  14

  2فرزکار درجه  14
 CATIA طراحی در محیط دو بعدي و سه بعدي 14
 SOLID WORKSکارور 14
 ابگرمکن دیواريعمیرکار ت 14
 تعمیر کار پکیج گازي دیواري 14

  2برقکار صنعتی درجه  14 برق صنعتی 3

 برق ساختمان 4

 2برقکار ساختمان درجه  14

 1برقکار ساختمان درجه  14
 سیم کشی مدارهاي الکتریکی ساختمان به صورت توکار 14
 (در صنایع(مقدماتیHSE بکارگیري 14
 (در صنایع(پیشرفتهHSE بکارگیري 14

 2تعمیرکار برق خودرو درجه  14 برق خودرو 5

 تعمیر خودرو 6

 2عمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه ت 14

 سرویس و نگهداري خودرو 14
 سرویسکار خودرو 14
 سیستم سوخت رسانی انژکتوري زانتیا 14
 خودروتعمیر سیستم سوخت رسانی  14
 (پیستوله کار رنگ خودرو(صنایع 14

 پرورش قارچ 7

 پرورش دهنده قارچ دکمه اي 14

 زعفران کار 14
 پرورش دهنده زنبور عسل 14

8 Plcکارور 14 کنترل صنعتی PLC  2درجه 

 تحلیل گر بورس اوراق بهادار 20 بورس 9

 1خیاطی  10

 روپوش و ربدوشامبر دوز  14

 کت و پیژاما  14
 سربند و پیش بند  14

 2خیاطی  11

  بچه گانه و دخترانه دوز 14

 سري دوز حرفه اي 14
 کاپشن دوز 14
 دوزنده لباس کودك 

 نقشه کشی ساختمان 12
 3DMAXطراح معماري با نرم افزار  14

 نقشه کش عمومی ساختمان درجه 14

 حسابداري 13
 (سطح مقدماتی)KAB با رویکردکارآفرینی  20

 متصدي تنظیم اسناد مالی 20
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14 
 
 
14 

 فرش و صنایع دستی

 بافنده ترکیبی قالی و گلیم 14

 بافنده پوشاك دومیل 14
 2قالی باف درجه  14
 2گلیم باف درجه 14

 سطح مقدماتی)KAB کارافرینی با رویکرد 14 کار آفرینی 15

 تولید کننده عرقیات از گیاهان دارویی 14 گیاهان داروییعرقیات  16
 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج هاي سه ماهه استان* جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه 

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
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یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

اره
شم

کز 
مر

 7  
یبر
کل

 

 مالیامور 

 تحلیل گر بورس اوراق بهادر 14

 تحلیل گر بنیادي (فاندا امنتال) 14
 تحلیل گر تکنیال بورس 14

 پژوهش دهنده زنبور عسل 14 کشاورزي 2

 برق 3
 برق ساختمان درجه دو 14

 برق ساختمان درجه یک 14

 اتومکانیک 4

 تعمیر اتومبیل هاي سواري درجه دو 12

 تعمییر سیستم سوخت رسانی انژکتوري 12
 تعمیر سیستم جلوبندي 12
 تعمیر برق خودرو 12

 فناوري اطالعات 5

 کاربر رایانه 14

 کاربر نرم افزار اداري 14
 شهروند الکترونیک 14
 اتوماسیون اداري 14
 فتوشاب 14
 htmlطراحی وب سایت با  14
 رایانه شخصیکارور عمومی  14
 اسمبل و ارتقا کامپیوتر هاي شخصی 14

 طراحی دوخت 6

 الگو و برش                            14
 شلوار دوز                14
 مانتو دوز            14
 لباس شب عروس                         14
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 نازکدوز درجه دو           14
 دوز تزینیسرمه  14

 کارگاه سیم پیچی 7
 تعمیر کار ماشین هاي الکتریکی درجه دو 14
 مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق 14

 نناوري اطالعات 8

 کارور مطلب 14
 پردازش و بهینه سازي تصویر با نرم افزار مطلب 14
 شهروند الکترونیک 14

 سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خواهد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت 
 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 

 مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی: عناوین کلی حرفه هاي آموزشی 8جدول
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یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره 
شما

8 
رند
م

 

 اتومکانیک
 

 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  12

 تعمیر موتور بنزینی 12

 خودرو هاي سواريسرویس و نگهداري  12

2 

 ساختمان صنعت

 2بتن ساز وبتن ریز درجه  12
 ارماتور بند 12

3 
 قالب بند وکفراز بند 12
 کمک بناي سفت کار 12
 یبهداشت لیوسا نصاب و کش لوله کمک نفر12

 يجوشکار 4

 vtیچشم صورت به شدهي شکاروج قطعاتی بازرس 12

 pt نافذ عیما بای صنعت قطعات شیآزما 12

 rtiیوگرافیرادي ها لمیرفیتفس 12

 smawندیفرآ باي فوالدي ها سازهي جوشکار 12

 tigندیفرآ باي فوالد قطعاتي جوشکار 12

 smawیدستی کیالکتر قوس ندیفرآ باي جوشکار 12

 2تراشکار درجه  12 ي(تراشکاري)جوشکار 5

 بهداشت وی منیا 6

 ستیز طیمح و بهداشت وی منیا 12

 کار طیدرمح بهداشت وی منیا 12

 درکارساختمان بهداشت وی منیا 12

 برق در بهداشت وی منیا 12

12 HSE  یمقدمات 
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 2 خودرودرجه رکاربرقیتعم 12 خودرو برق 7

 کیالکترون 8

 همراه تلفنافزاري  سخت راتیتعم 12

 2 سطح  PLC کارور 12

 تالیجید لگرمداراتیوتحل طراح 12

 يزیم رو رتلفنیتعم 12

 اتیستاس 9

 2يمرکز حرارتي دستگاهها نصاب و کش لوله 12

 2یبهداشت لیوسا نصاب و کش هلول 12

 يواریشوفاژد جیرکارپکیتعم 12

 يرکارکولرگازیوتعم نصاب 12

 سیستم کف گرمایشی 12

10 

 برق

 دو درجهی صنعت برق 12

11 

 برقي تابلوها نصاب مونتاژکارو 12

 برقکارساختمان 12

 ساختمان هیا پیمدارهای ابی بیعی و مکشیس 12

 یکیالکتري ها نیرکارماشیتعم 12

 تحلیلگر تکنیکال بورس 12 رایانه 12
 سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خواهد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی 

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 ایجان شرقی: عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذرب8جدول
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یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 
 

ره 
شما

9 
ستر
شب

 

 اتومکانیک

 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 15

 سیستم سوخت رسانی 15

 تون آپ
 برق خودرو

 دریل کار و اره کار

 جوشکاري 2

 smawجوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی  15
 SMAW جوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند

 ایمنی جوشکاري

  
 E1,E2جوشکاري  15

 لوله کشی گاز خانگی و تجاري 15

 تاسیسات 3
 2لوله کش و نصاب دستگاههاي حرارتی درجه  15

 نصب وراه اندازي آبگرمکن دیواري 15



 

 ٣۶ Page آذربایجان شرقی
 

 توانایی عیب یابی آبگرمکن دیواري 15
 توانایی  نصب و تعمیرات پکیج شوفاژ گازي دیواري 15
 نصب و راه اندازي وتعمیر مشعل گازي -لوله کشی بهداشتی 15

4 

 برق
 
 
 
 
 

 

 2و 1برقکار ساختمان درجه  15

 نصب و سیم کشی تجهیزات مدارهاي الکتریکی ساختمان 15
 سیستم هاي دزدگیر و دوربین مدار بستهنصب  15
 PLCکارور  15

 مونتاژکار و نصاب تابلو هاي برق 15

 ایمنی برق 15

 تعمیر کار تلفن همراه 15 الکترونیک 5

 رایانه برق 6

 طراحی مقدماتی صفحات وب 15

 شهروند الکترونیک 15

 برنامه نویسی در محیط استپ سون 15

 اتوماسیون اداري 15

 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار 15
 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج حرفه هاي سه ماهه استان * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
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یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

 

ره 
شما
رکز
م

10  
 اهر

PLC 12 PLC  2درجه 
2 IT 14  رشته هاي رایانه 

 رشته هاي طراحی دوخت 14 طراحی دوخت 3

 جوشکاري برق 4
 جوشکاري برق  14
 E3 جوشکاري 14

 برق خودرو 14 برق خودرو 5

 تعمیر موبایل 12 الکترونیک 6

 ساخت و تولید 7

 تراش  14

 فرز 14
 اره کاري 14

 تاسیسات 8

 تعمیر پکیج 14

 تعمیر شوفاژ 14
 تعمیر آبگرمکن دیواري 14
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 عمران 9

 نقشه برداري و صنعت ساختمان 12

 بنایی 12
 گچ کاري 12
 نرم افزارهاي طراحیساختمان 12

 برق 10

 سیم پیچی موتور 14

 برق ساختمان 14
 برق صنعتی 14

 2بنزینی درجه تعمیر موتورهاي  14 اتومکانیک 11
 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 

 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
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یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره 
شما

کز 
مر

11 
رود
شت
ه

 

 فناوري خودرو

 2اتومبیلهاي سواري بنزینی درجه تعمیرکار  12

 تعمیرکار برق خودرو 12
 تون آپ 12
 سرویس و نگهداري خودرو 12

 تاسیسات 2

 تعمیرکار آبگرمکن دیواري 12

 تعمیرکار پکیج گازي دیواري 12
 لوله کشی گاز خانگی و تجاري 12

 جوشکاري 3
 E3جوشکاري  12

 E6جوشکاري  12

 عمران 4

 2کمک بناي سفت کار درجه  12

 1بناي سفت کار درجه  12
 نقشه کشی عمومی ساختمان 12
 اتو کد 12

 برق 5

 2برق ساختمان درجه  12

 1برق ساختمان درجه  
 سیستم اعالن حریق 
 نصب و اجراي دربهاي اتوماتیک 

 پرورش زنبور عسل 12 کشاورزي 6

 انجام معامالت بورسی 12 بورسکالس  7
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 آرایش دائم صورت زنانه 12 آرایش و پیرایش 8

 ضخیم دوز زنانه 12 خیاطی 9
 اجرا خواهد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و  نازك دوز مردانه

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
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 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 
 

ره 
شما

12 
اب
بن

 

 اتومکانیک
 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  18

 2تعمیرکار برق حودرو درجه  18

 برق صنعتی و ساختمان 2
 2برق صنعتی درجه  18

 2برق ساختمان درجه  18

 کشاورزي 3

 خوراکی پرورش قارچ 20

 پیوند زنی درختان میوه 20

 کاشت زعفران 20

 کشتکار پسته 20

 2تعمیر لوازم خانگی  18 لوازم خانگی 4

 تاسیسات 5

 پکیچ شوفاژکاري 18

 کولر گازي 18

 کولر اتومبیل 18

 سرد کننده 18

 طراحی و دوخت 6
 نازکدوز زنانه 18
 لباس شب عروس 18

 عمران  7

 2نقشه کشی عمومی درجه  18

 نقشه کشی سازه 18

 اتوکد 18

 طراحی معماري  18
 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان* جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي 
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 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره 
شما
رکز
م

13 
آباد

ان 
ست
ب

 

 برق

 2برقکار صنعتی درجه  12

 2درجهplcکارور  12
 مونتاز کار و نصاب تابلو برق 12

2 

 
 الکترونیک

 

 2تعمیرکار ماشینهاي الکتریکی درجه  12

 2برقکار صنعتی درجه  12
 راه انداز پمپ هاي صنعتی 12
 حفاظتی ارتینگنصب سیستم زمین  12
 سیم کشی مدارهاي ساختمان (روکار و توکار) 12

 اتومکانیک

 2تعمیرکار اتومبیلهاي سواري بنزنی درجه  12

 2برق خودرودرجه 12
 2تون آپ (تنظیم موتور) درجه  12

 سرویس و نگهداري خودرو 12
 اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خواهد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر 

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 ی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی: عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فن8جدول
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 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

اره
شم

14
س
هری

 

 تعمیراتومبیلهاي سواري تون آپ 12 کارگاه مکانیک

 کارگاه برق 2
 تعمیر ماشینهاي الکترونیکی برق صنعتی  12

 هواییفن ورز شبکه  12

 کارگاه کشاورزي 3

 پرورش قارچ 12

 پرورش زنبور عسل 12
 تولید ورمی کمپوست 12

 برقکار خودرو 12 کارگاه برق خودرو 4

 کارگاه فناوري اطالعات 5

 کاربر رایانه 12
12 ICDLکاربر 
 فتوشاپ 12
 اینترنت شبکه 12

 کارگاه صنایع دستی 6
 قالیبافی 12

 سري دوز سرویس خواب 
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 کارگاه طراحی دوخت 7

 نازك دوزنانه 12

 نازك دوز مردانه 12
 شلواردوز 12
 مانتودوز 12

 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا
 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان* جهت 

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
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رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره 
شما

کز 
مر

15- 
ریز
ی تب
نعت
ي ص
 ها
شه
خو

 

  12 مهارت هاي نرم
 طال ساز 15 طالسازي 2

 قلم زنی 3
 2قلمزنی درجه  12
 قلم زنی پیشرفته 12
 قلمزن 12

 صنایع غذایی 4
 آشپزغذاهاي سنتی آذربایجان 12
 2آشپز درجه  12
 آشپز 12

 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا
 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
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 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ي 
ه ا
حرف
ی و
ش فن

موز
ز آ
مرک

17 
قان
ورز

 

 برق ساختمان
 2برق ساختمان درجه  12

 1برق ساختمان درجه  12

 برق صنعتی 2

 2برق صنعتی درجه  12

 مونتاژکار و نصاب تابلو هاي برق صنعتی 12

 اجراي سیستم ارتینگ 12

 صنایع چوب 3

 2درودگري درجه  12

 2کابینت سازي درجه  12

 نصاب کابنت سازي 12
 زنبور عسل پرورش دهنده 12 کشاورزي 4
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 پرورش دهنده ماهیان زینتی 12

 مکانیک 5

 2اتومبیل هاي سو.اري بنزینی درجه  12

 2تعمیرکاربرق خودرو درجه  12

 تون آپ 12

 معدن 6

 معدن کارعمومی 12

 لق گیر 12

 حفاري 12
 هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خواهد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست 

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 استان آذربایجان شرقی : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي8جدول
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 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 
 

کز 
مر

ره 
شما

18 
شهر
ادی
ه

 

 مکانیک
 2 درجه ینیبنز يسوار يها لیاتومب رکاریتعم 14

 سرویس و نگهداري خودرو 14

 2 درجه خودرو برق رکاریتعم 14 برق خودرو 2

 برق 3

 2 درجه یکیالکتر يها نیماش رکاریتعم 14

 مونتاژ کار ونصاب تابلوهاي برق 14

 2و  1برقکار ساختمان درجه  14

 تعمیر شبکه هاي هوایی فشار ضعیف 14

 2برق صنعتی درجه  14

 فنآوري اطالعات 4

 براي طراحی صفحات وب HTMLبرنامه نویس زبان  14

 )مقدماتی سطح(KAB رویکرد با کارآفرینی 14

 اندروید کاربردي نویسی برنامه 14

 طراحی مقدماتی و پیشرفته وب 14

14 Network+  
 شبکه هاي کامپیوتري 14 

 جدول انتخاب و اجرا خواهد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این 
 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان
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 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
8-19 

یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره 
شما

کز 
مر

19 
کان
مل

 

 برق
 برقکار صنعتی  14

 ي برقتابلو کارمونتاژ 14
2 PLC 14  کارورPLC   2درجه 

3 
 اتومکانیک

 تعمیر اتومبیل هاي سواري بنزینی  14

 برق خودرو 14
 خودروسرویسکار  14

 دریل کار و اره کار 14 مکانیک
 تعمیر لوازم خانگی 14 لوازم خانگی 4

 تعمیر تراکتور و تیلر 14 تراکتور و تیلر 5

 2تعمیرکار موتور سیکلت درجه  14 موتورسیکلت 6
 حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خواهد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان 

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول

8-20 

یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 
ره  
شما

کز 
مر

20 
کو
اس

 
 طراحی دوخت

 پارچه ساز تزئین 15

 مانتو دوز 15

 بچه گانه و دخترانه دوز 15

 برق 2

 2برق ساختمان درجه  14

 در برقرعایت الزامات سالمت، بهداشت و ایمنی  14

 برق ساختمان درجه یک 14

 امور مالی 3

 تحلیلگر بورس اوراق بهادار 14

 کمک حسابدار 14

 حسابدار حقوق و دستمزد 14

 مسئول فروش 14

 امور اداري 4
 کارآفرینی 12

 مهارت هاي فردي در محیط کار 12

 صنایع دستی فلزي 5
 حکاك روي فلز 12

 فروشنده طال، نقره و جواهر  12
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 ملیله ساز نقره 12
 طالسازي 12
 جواهرسازي 12

 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا
 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان* جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي 

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول

8-21 

یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

ره 
شما

کز 
مر

21 
شهر
آذر

 

 اتومکانیک

 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  20

 2تعمیرکار برق خودرو درجه  20

 تون آپ 20

 سرویس و نگهداري خودرو 20

2 
جوشکاري و بازرسی 

 جوش

 SMAW ندیبا فرا يفوالد يجوشکارسازه ها 15

 SMAW ندیبا فراي دستی جوشکار 15

 )PTآزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ ( 15

3 
برق و کنترل و ابزار 

 دقیق

 2درجه  PLCکارور  15
 مونتاژ کار تابلوهاي برق 15
 برق ساختمان 15

 کشاورزي 4

 پرورش قارچ خوراکی 15

 زعفران کار 15

 پسته کار 15

 طراحی و دوخت 5

 راسته دوز 15

 مانتودوز 15

 کیف دوز 15
 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج * جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول

8-21-1 

یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

به 
شع

شهر 1
آذر

 
 ) ن)
وگا
 2ماشین هاي الکتریکی درجه تعمیرکار  15 برق گوگان گ

فن آوري اطالعات  2
 گوگان

 کاربر اتوماسیون اداري 15
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 گلخانه خاکی 15 کشاورزي گوگان 3
 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان* جهت اطالع 

 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول
8-22 

یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

کز 
مر

ره 
شما

22 
شیر

ب 
عج

 

 برق
 1و  2برقکار ساختمان درجه  12

 مونتاژ کار تابلو برق 12

 الکترونیک 2
 رباتیک -تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه 12

 رباتیک 12

 فناوري اطالعات 3

 کاربر اتوماسیون اداري 12

 یکامپوتر شخص اسمبل و ارتقاء دهنده 12
 شهروند الکترونیکی 12

 پرورش دهنده قارچ 12 کشاورزي 4
 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان* جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی 

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول

8-23 

یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

 و 
رکز
م

ره 
شما

23 
اغه
مر

 

 رایانه
 

20 
 

طراح و توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي 
 WEBطراحی مقدماتی صفحات  JOOMLA 20با

 PREMIEREکارور  20
 ICDLکاربر  20
 PHOTOSHOPکارور  20

 خیاطی 2
 

 بچه گانه و دخترانه دوز 20

 الگوسازي و برشکاري بارانی 20
 لباس شب و عروسخیاط  20
 زنانه دوز نازك 20

 حسابداري 3
 

 حسابدار حقوق و دستمزد 20

 2حسابدار صنعتی درجه  20
 1حسابدار صنعتی درجه  20
 رایانه کار حسابدار مالی 20
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4 
سرویس و نگهداري 

 خودرو
 

 سرویس و نگهداري خودرو 20

 سیستم سوخت رسانی انژکتوري پراید 20

 
 برق و الکترونیک 5

 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 20

 مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق 20
 سیم کشی مدارهاي پایه ساختمان به صورت روکار 20

 رایانه  6

 کارآفرین 20
 آزمونگر 20
 موزشهاي فنی و حرفه ايآبکارگیري پداگوژي در  20

 (سطح مقدماتی)KAB با رویکردکارآفرینی  20

 (سطح تکمیلی)KAB کارآفرینی با رویکرد 20
 هد شد **تذکر مهم: حرفه هاي آموزشی مرکز به صورت سه ماهه و بر اساس سیاست هاي ابالغی سازمان از میان حرفه هاي این جدول انتخاب و اجرا خوا

 در  باالي دفترچه مراجعه فرمایید.* مندرج لطفا به جداول حرفه هاي سه ماهه استان* جهت اطالع از حرفه هاي منتخب داراي قابلیت اجرایی 

 
 : عناوین کلی حرفه هاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی8جدول

8-24 

یف
رد

 

 ظرفیت کارگاه کارگاه نام مرکز نام
 آموزش قابل استانداردهاي عنوان دوره) -( نفر

1 

کز 
مر

ره 
شما

24 
شاه
سرو
خ

 

 2برق صنعتی  درجه  14 برق

 صنایع دستی 2

 مشبک کاري 14
 معرق کاري 14 
 طراحی صنایع چوب 14 

 سرویس و نگهداري خودرو 14 صنایع خودرو 3

 رایانه 4
 کاربر رایانه 14
 اتوماسیون اداري 14

 طراحی و دوخت 5

 راسته دوزي 14

 تکه دوزي با دست 14
 پرده دوز 14

 کشاورزي 6

 زعفران کار 14

 پرورش قارچ 14
 پسته کار 14
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 معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزي 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی

 :  اداره کل آموزش فنی وحرفه اي آدرس

  )جاده ماشین سازي( خیابان وحدت اول بلوا رکارگر، -جاده سنتو

 5194619888کدپستی : 

  041 - 32898931تلفن : 

 32898937 – 32898944فاکس :  

 167تلفن گویا: 

 10001167سامانه پیامک: 

   www.eatvto.ir:  وب سایت

 info@eatvto.irپست الکترونیکی: 

 

 

 

http://www.eatvto.ir
mailto:info@eatvto.ir

