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 فهرست مندرجات دفترچه راهنماي پذیرش

  کاربردي میعل پودمانتکهاي دوره

 

  

  صفحه  عنوان  

  2  مقدمه

  2  اختصاراتتعاریف و 

  3  شرایط پذیرش داوطلبان

  3  پودمانتکدوره راهنماي انتخاب 

  3  نحوه و تاریخ ثبت نام

  3  ناممدارك مورد نیاز جهت ثبت

  3  پودمانتک شهریه دوره

  4  پودمانتک اجراي دوره

  4  )1(جدول شمارهکاربرديآدرس وشماره تلفن واحدهاي استانی دانشگاه جامع علمی

شماره تماس   سسه آموزش عالی عل   مراکز مجرينام ، آدرس و  ستان  به تفکی کاربردي ناجامیتابعه مو ک ا

  )2( جدول شماره
5  

  7-6  )3( جدول شماره و نحوه تجمیع آنها  پودماني تکهادوره وینعنا

   )4ه ارائه شده به تفکیک مراکز مجري(جدول شمار پودمانهاي تکدورهعناوین و ظرفیت 
8-10  

  )5(جدول شماره  پودمانتکدوره و میزان شهریه به تفکیک  آموزش مدت
11  

  11)6( جدول شماره هاي تک پودمان به ازاي هرساعتدورهشهریه شهریه 

)7( جدول شماره پودمان تک دورهضوابط و شرایط پذیرش ورودي به تفکیک   12  

  هویژه کارکنان وظیف پودمانهاي تکنویس تقاضانامه ثبت نام پذیرش در دورهپیش
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  مقدمه

 تربیت نیروي انسانی متخصصهاي وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوري است که با هدف کاربردي از دانشگاهمیجامع علدانشگاه

دولتی اجرایی  هايمورد نیازکشور با استفاده از ظرفیت و پتانسیل منابع انسانی، امکانات و تجهیزات فنی موجود سازمانها و دستگاه

خدمت به منظور مهارت افزایی، خوشایندسازي در این راستا  .کندمیفعالیت ، کارکشور با رویکرد انتقال دانش فنیو غیردولتی 

نامه به استناد تفاهم براي اشتغال پذیري اکثریت آنها پس از پایان خدمت، سربازي و استفاده مناسب از اوقات فراغت کارکنان وظیفه

کاربردي ناجا میموسسه آموزش عالی علبا همکاري و  نیروهاي مسلحستادکل  و کاربرديمیمابین دانشگاه جامع علفیهمکاري 

سربازان نیروهاي مسلح با اهداف ذیل و توضیحات و شرایط مندرج در دفترچه اقدام براي پودمان هاي تکدورهبرگزاري نسبت به 

  نموده است:

 تحقق منویات مقام معظم رهبري (مدظله العالی) مبنی بر توجه به امور سربازان و اوقات فراغت آنان؛ -

 هاي یش مهارت و تخصص نیروي کار از طریق آموزشقانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزا 4تحقق بند (ت) ماده  -

 هاي خدمت زیر پرچم،مهارتی و تخصصی با استفاده از ظرفیت

 هاي کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی؛هاي مهارتی کشور و سیاستتوسعه آموزش -

 کاربردي؛میجامع عل رت علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاهوزا هاي ستاد کل نیروهاي مسلح بانامهسازي تفاهمپیاده -

از طریق ارائه میافزایی سربازان حین خدمت وظیفه عمومندسازي و مهارتنهاي مناسب تواایجاد شرایط و ظرفیت -

 کاربردي؛میهاي آموزش عالی علدوره

  ایجاد جذابیت، نشاط و انگیزه در دوران خدمت وظیفه و استفاده مناسب از اوقات فراغت سربازان؛ -

  اختصاراتتعاریف و 

   دانشگاه جامع علمی کاربردي :دانشگاه

   ایرانمیجمهوري اسالمینیروي انتظا ناجا :

  )1( مراجعه به جدول شماره هاکاربردي مستقر در مراکز استانمیدانشگاه جامع عل واحد استانی:

و دهد هاي یک شغل را پوشش میتوانمندي است که در قالب چند درس،هاي مهارتی اي از آموزشمجموعه پودمان:تکدوره 

  ساعت است .480ساعت و حداکثر  160حداقل زمان آموزش 

  )2( مراجعه به جدول شماره  کاربردي ناجامیمراکز تابعه موسسه آموزش عالی عل مجري :مراکز      

   پودمانتک هايشرکت کننده در دوره سربازان: داوطلب

  .استپذیري پذیرفته شده و داراي شماره مهارت پودمانتک ه دریک دورهکسربازي  :پذیر مهارت

   .گردد، برابر ضوابط معین اعطا میپودمانتک پذیر پس از اتمام موفق دورهمدرکی که به مهارت : پودمانتک گواهینامه پایان دوره

  پذیرد.میتوسط آن انجام  ،مراحل اجرامیطراحی گردیده و تما پودمانتکهاي دورهمدیریت اي است که براي سامانه :سامانه ساتب 

منجر به مدرك تحصیلی پس از ارزیابی  ،هاپودمانتکفرآیندي است که طی آن مجموعه متناسبی از :  پودمانتکي هادوره تجمیع

  شوند.نظام آموزش عالی مهارت و فناوري میمقاطع کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته در در 
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  پذیرش داوطلبان شرایط 

 باشد.میدر حال خدمت مقدس سربازي سربازان براي پذیرش صرفاً  -

  است. 7ه مطابق با جدول شمار پودمانتکشرایط پذیرش داوطلب در هر دوره  -

  

  پودمانتکدوره  راهنماي انتخاب

بان دوره  - مان تک ي ها داوطل هت   الزم اســــت پود ما       ج چه راهن فت دفتر یا تب      در نه ســــا ما به آدرس  از طریق ســــا

www.sateb.uast.ac.ir  نماینداقدام. 

ساس میزان عالقمندي خود به یکی از عناوین   - شماره    هر داوطلب بر ا شده مندرج در جدول  سبت به   تواندمی، 3تجمیع  ن

  اقدام نماید. 4ري مورد نظر خود از جدول شماره به ترتیب اولویت در مرکز مج پودمانتکدوره یک انتخاب 

شماره  : مثال  ضی تجمیع با عنوان   3داوطلبی که در جدول  شکاري "متقا ست   "جو ست  میا با اولویت  پودمانتکدوره بای

شکاري   "عنوان اول با  سازي و مونتاژ در جو شماره  پودمانتکمرکز مجري دوره را در  "آماده  به  4مورد نظر خود از جدول 

  صورت ذیل انتخاب نماید.

  "جوشکاري "عنوان تجمیع : 

  استان خراسان رضوي میکاربردي فرماندهی نیروي انتظامیمرکز مجري : مرکز آموزش عل

    "آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري":  پودمانتک عنوان دوره

 هايدورهفقط  ،در این دفترچه 3به ترتیب اولویت درج شــده در جدول شــماره  پودمانتک هايدورهبا توجه به لزوم گذراندن  *

  .در مراکز مجري ارائه شده است ،اول  هاياولویتبا  پودمانتک

  

  نحوه و تاریخ ثبت نام

  د.نمراجعه نمای 2شماره بایست جهت ثبت نام به مرکز انتخابی خود به آدرس درج شده در جدول داوطلبان می* 

ــرکت در دوره * ــنبه از روز پودمانتکهاي ثبت نام براي ش ــنبه دوآغاز و در روز  26/11/98 مورخ ش به پایان  5/12/98مورخ ش

  رسد.می

  

  ناممدارك مورد نیاز جهت ثبت

  3*4یک قطعه عکس  -1

 تصویر صفحه اول شناسنامه -2

 تصویر کارت ملی -3

 * تصویر آخرین مدرك تحصیلی -4

 یگان مربوطه خدمت سربازي از معرفی نامه  -5

باشد.داوطلبان با مدرك تحصیلی باالتر نیز مجاز به ثبت   میدیپلم هاي تک پودمان در دورهحداقل مدرك تحصیلی جهت ثبت نام  *

  باشند.مینام 

  پودمانتک شهریه دوره 

   .است 5شماره جدول براساس مبلغ مندرج در  پودمانتکي هاشهریه دوره

  ربوطه را پرداخت نمایند. م پودمانتک هايدورهدرصد شهریه مصوب  50باید حداقل انپذیرمهارتهر یک از  : توجه

  :شودتخفیف داده میپذیر مهارتبراساس فرمول ذیل به  شهریهدرصد مابقی  50

  شهریه کل  =پذیر(سرباز) سهم مهارت %50 تخفیف شهریه +50% سهم مراکز مجري) %40+ کاربرديمیجامع علسهم دانشگاه  10% ( 
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  پودمانتک اجراي دوره

ــه آموزش تکهاي اجراي دوره ــس ــنهاد موس ــگاه میي ناجا، عالی علمی کاربرد پودمان با پیش ــایر پس از تایید دانش تواند در س

  هاي نیروهاي مسلح و سایر مراکز آموزش علمی کاربردي برگزار شود.آموزشی یگانهاي مکان

ــربازي منتج به  انپذیرمهارتقابل ارائه به  پودمانتک هايدوره تعداد : توجه ــیلی نمی یکدر طول دوره س شــود . مقطع تحص

سربازي می انپذیرمهارت یکنل علمی  مراکز صورت تمایل در  باقی مانده را در  پودمانتک هايدوره ،توانند پس از پایان خدمت 

شته    ، ي مربوطههاپودمانتکطی نموده و پس از ارزیابی و تجمیع کاربردي مختلف  صیلی ر مورد نظر خود را دریافت مدرك تح

  .نمایند

  

  

  )1(جدول شماره کاربردي  میواحدهاي استانی دانشگاه جامع علآدرس وشماره تلفن 

 

  کد شهر  تلفن  آدرس  واحد استان  ردیف

  غربی آذربایجان  1
جنب شرکت عمران آذربایجان  ـ بلوار امامت ـارومیه 

  غربی
33369946   044  

  تهران   2

کوچه  خ بهار شیرازـ ـواحد شرق : میدان هفت تیر 

  ساختمان نگین ـلواسانی 

ساختمان شماره  واحد غرب : میدان توحید ـ خ پرچم ـ

5  

داخلی 77689874

613  

داخلی  4273000

500  

021  

  رضوي خراسان  3
خ ملک  -دکتر شریعتی میدان ـتقی آباد ـ مشهد مقدس 

  8پالك  29بهار الشعرا بهارـ 
38531901  051  

  خوزستان   4
جنب  ـ ستان آپادانابعد از بیمار ـبلوار قدس  -اهـواز

  مجتمع قضائی قدس
33783265  061  

5  
سیستان و 

  بلوچستان 

ساختمان  ـسه راه دانش ـ دانشگاه  یابانخـ زاهدان 

  استان يو حرفه ا یاداره کل فن یمقد
33294381-8  054  

  فارس   6
ـ جنب مجتمع 15ـ ایستگاه  شیراز ـ بلوار فرهنگ شهر

  قضایی ـ انتهاي کوچه باغ سرو ـ سمت چپ

36332172  

36332171  
071  

  کرمانشاه   7
 روبروي سازمانـ بلوار شهید دکتر بهشتی ـ کرمانشاه 

  67146اتوبوسرانی ـ کدپستی 
38253389   083  

  گیالن   8

روبروي اداره کل ارشاد ـ خ سعدي ـ : رشت 1شماره 

: 2شماره  3697ـ  41635ص پ ـ  180پالك  ـمیاسال

  رشت بلوار دیلمان گلسار ـ کوچه همت ـ عمارت نمونه

 33754000  013  
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به  کاربردي ناجامیتابعه موسسه آموزش عالی عل مراکز مجري نام ، آدرس و شماره تماس 

 )2( جدول شماره تفکیک استان

  کدشهر  تلفن  آدرس  مجري نام مرکز شهر ستانا

آذربایجان 

  غربی
  ارومیه

اربردي فرماندهی ک -میمرکز آموزش عل

  غربیاستان آذربایجانمیانتظا

بعد از پل -لماسسابتداي جاده -ارومیه

  یابان شهید قلی پورخ-سوم خرداد
32754901   044 

 تهران تهران
اربردي فرماندهی ک -میمرکز آموزش عل

  یگان ویژه پاسداران(شهید ایرانی)

رت بعد از پل هج-بزرگراه بسیج-تهران

  رکز شهید ایرانیم -خیابان شهید حبیبی

39942690 

33218146  
021 

 تهران تهران
اربردي پشتیبانی ک -میمرکز آموزش عل

  الحسینی)نیروي انتظامی(شهید خدام

کیلومتر  -د لشگري بزرگراه شهی -تهران 

 63خیابان  -( جاده مخصوص کرج )  18

و  معاونت آماد -ن قوامیباالتر از بانک  -

  پشتیبانی ناجا

48036207 

48036460 

48036556  

021 

 تهران تهران
اربردي فرماندهی ک -میمرکز آموزش عل

  تهران بزرگ(فاتب)میانتظا

جنب -قاطع نوابت-خیابان آزادي-تهران

  مجتمع تجاري سنتر

63951513  

63951514  
021 

خراسان 

 رضوي

  مشهد

 

کاربردي فرماندهی  -میمرکز آموزش عل

  رضوياستان خراسانمیانتظا

تقاطع بلوار طبرسی و بلوار  -مشهد

اختمان دانشگاه علوم س-مجلسی

  شعبه شمال شرق کشورمیانتظا

32700013   051 

 اهواز خوزستان
اربردي فرماندهی ک -میمرکز آموزش عل

  استان خوزستانمیانتظا

جنب معاونت  -گلستان  بلوار  –اهواز 

استان میاجتماعی فرماندهی انتظا

  خوزستان

33367795   061 

سیستان و 

 بلوچستان

  

  زاهدان

 

اربردي فرماندهی ک -میمرکز آموزش عل

  استان سیستان و بلوچستانمیانتظا
 054  33294863  یابان مهارتخ-ارسبلوار خلیج ف -زاهدان 

 شیراز فارس
کاربردي فرماندهی  -میمرکز آموزش عل

  استان فارسمیانتظا

شهید میجتمع انتظام -ل حرپ-شیراز

و میرکز آموزش علم -سرتیپ صمد بیات

  استان فارسمیکاربردي فرماندهی انتظا

32278286   071 

 کرمانشاه کرمانشاه
اربردي فرماندهی ک -میمرکز آموزش عل

  استان کرمانشاهمیانتظا

 -بلوار عدالت-الهديیابان بنت خ-کرمانشاه

رکز آموزش م-روبروي دادگستري کل

استان میکاربردي نیروي انتظامیعل

  کرمانشاه

21821985   083 

 رشت گیالن
اربردي فرماندهی ک -میمرکز آموزش عل

  استان گیالنمیانتظا

-فارس بزرگراه خلیج-میدان گیل -رشت

  روبروي اداره کل منابع طبیعی

2182823 

2182930  
013 
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 )3( جدول شماره و نحوه تجمیع آنها  پودمانتک هايدوره  اوینعن

  ردیف  اولویت  پودمانتکدوره  وانعن   تجمیععنوان   گروه

 جوشکاري  صنعت

 1  آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري

1  

 2  مونتاژ سازه

 3  جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی

  با الکترود ذوب شونده جوشکاري قوسی تحت پوشش گاز محافظ

  جوشکاري اکسی اتیلن، زیرپودري و مقاومتی 4

  جوشکاري قوسی تحت پوشش گاز محافظ با الکترود

 5  نترل کیفیت در جوشک

  ماشین افزار –مکانیک   صنعت

  نقشه کشی در ماشینکاري
1 

2  

  عملیات پایه مکانیک

  تولید قطعات با تراشکاري
2 

  تولید قطعات با فرزکاري

  سنگ زنی قطعات و ابزار تیزکنی
3 

  کنترل عددي هايطراحی و تولید با ماشین

 4  طراحی، کنترل مدار هیدرولیک و پنوماتیک و سرویس نگهداري

 5  طراحی و ساخت قید و بند

  مکانیک خودرو  صنعت

 1  تعمیرکار تخصصی موتور

3  

 2  انتقال قدرت اتوماتیکتعمیر سیستم 

 3  تعمیر سیستم کنترل و هدایت هیدرولیکی خودرو

 4  تعمیر سیستم الکتریکی و الکترونیک خودرو

 5  سرپرستی کارگاه تعمیر و نگهداي خودرو

  برق صنعتی –برق   صنعت

 1  کابل کشی و اندازه گیري الکتریکی ،سیم کشی

4 

  الکتریکی پایهم کشی و نقشه کشی تجهیزات سی

2 

  حفاظتی امنیتی و روشنایی هاياجراي سیستم

  روشنایی، توزیع فشار هايمونتاژ و تعمیر تابلو

  محاسبه، سیم پیچی و تعمیر ترانسفورماتورها

  نصب و راه اندازي موتورهاي الکتریکی (با کلیدهاي دستی)

  ازآسنکرون تک فاز و سه فمحاسبه، سیم پیچی و تعمیر موتورهاي 

 3  طراحی و مونتاژ تابلوهاي کنترل موتوري

  4  اجراي سیستمهاي کنترل صنعتی

  الکترونیک صنعتی –الکترونیک   صنعت

 1  عملیات پایه برق و الکترونیک

5 

  2  عیب یابی و تعمیرمدارات الکترونیکی (آنالوگ و دیجیتال)

  PCB 3و طراحی شماتیک و  8051کار با میکرو کنترلر

  PICو  AVRکار با میکروکنترلرهاي 

ري و عیب یابی و تعمیر مدارات الکترونیک قدرت، منابع تغذیه بات  4

  باتري شارژر

  5  هاالکتریکی و درایور هايعیب یابی و تعمیر ماشینراه اندازي، 

منطقی برنامه پذیر و مدارهاي واسط  هايطراحی کنترل کننده

  کامپیوتري
6  

  تولید مبلمان –صنایع چوب   صنعت

 1  طراحی مبلمان مرکب

6 
  پرسکاري و روکش کاري پیشرفته مبلمان مرکب

  ماشینکاري تخصصی مبلمان مرکب 2

  چوب -CNCماشینکاري با 
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  ردیف  اولویت  پودمانتکدوره  وانعن   تجمیععنوان   گروه

  پوشش کاري و تزیین نهایی مبلمان مرکب
3 

  قطعات مبلمان مرکبساخت 

 4  مونتاژ و نصب مبلمان مرکب

 5  سرپرستی تولید مبلمان مرکب

  پرورش صنعتی طیور –دامپروري   کشاورزي

 1  تولید و نگهداري طیور گوشتی

7 

  (مولد) تولید و نگهداري طیور مادر
2 

  تولید و نگهداري طیور تخم گذار

  طیورکنترل و نظارت بر جوجه کشی 
3 

  کنترل و نظارت بر کشتار طیور

 انه ايختولید محصوالت گل –باغبانی   کشاورزي

 1  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

8 

  خاکی و هیدروپونیک گلهاي شاخه بریده هاينگهداري گلخانه

  ییخاکی و هیدروپونیک گیاهان زینتی و دارو هاينگهداري گلخانه 2

  خاکی و هیدروپونیک سبزي و صیفی هايگلخانهنگهداري 

 3  خاکی و هیدرو پونیک هايسرپرستی گلخانه

فرهنگ و 

  هنر
  گردشگري

 1  فروش انواع تور

9 
 2  برگزاري انواع تور

 3  فروش بلیط

 4  سرپرستی دفاتر مسافرتی

فرهنگ و 

  هنر
  زبان انگلیسیمیعمومیمترج

 1 (سطح پایه)مکالمه زبان انگلیسی 

10 

 2 مکالمه زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)

 3 مکالمه زبان انگلیسی (سطح میانی)

 4 مکالمه زبان انگلیسی (سطح تکمیلی)

 5 (سطح پایه)میترجمه متون عمو

 6 (سطح مقدماتی)میترجمه متون عمو

 7 (سطح میانی)میترجمه متون عمو

 8 (سطح تکمیلی)میترجمه متون عمو

مدیریت و 

خدمات 

  اجتماعی

  مدیریت کسب و کار

  امور بازاریابی

1  
11  

  امور فروش

  امور تبلیغات

  امور بازرگانی

  امور مالی

  2  سرپرستی کسب و کارهاي کوچک

  

  توجه : 

  تنظیم شده است. )ستون اولویت هايشمارهبراساس (در جدول فوق به ترتیب اولویت  پودمانتک هايعناوین دوره *

باشد، الزم می دریافت مدرك کاردانیدر صورتی که مایل به اتمام کلیه پودمانها پس از پایان خدمت و تجمیع آنها براي  ،رپذیمهارت *

مرتبط  پودمانتک هايدوره ،به ترتیب اولویت "عنوان تجمیع "هاي قابل تجمیع از ستون پودمانتکپس از انتخاب یک عنوان از  است

 را انتخاب نماید.
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  ) 4تفکیک مراکز مجري(جدول شماره  بهارائه شده  پودمانتک هايدورهو ظرفیت  وانعن

  پودمانتکدوره  وانعن  مجرينام مرکز  ردیف
پذیرش ظرفیت 

  (نفر)

1  
  میکاربردي فرماندهی انتظا-میمرکز آموزش عل

  استان آذربایجان غربی

  100  کشی در ماشینکارينقشه 

  100  فروش انواع تور

  100  تعمیر کار تخصصی موتور

  100  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

  100  تولید و نگهداري طیور گوشتی

  100  عملیات پایه برق و الکترونیک

  100  کابل کشی و اندازه گیري الکتریکی ،سیم کشی

  100  امور بازاریابی

  100 مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)

2  
اربردي فرماندهی یگان ویژه ک -میمرکز آموزش عل

  پاسداران(شهید ایرانی)

  100  تعمیرکار تخصصی موتور

  100  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

  100  طراحی مبلمان مرکب

  100  عملیات پایه برق و الکترونیک

  100  فروش انواع تور

  100  بازاریابی امور

  100  تولید و نگهداري طیور گوشتی

  100 مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)

3  
  کاربردي فرماندهی انتظامی-مرکز آموزش علمی

  تهران بزرگ (فاتب)

  100  تعمیرکار تخصصی موتور

  100  سازي و مونتاژ در جوشکاريآماده

  100  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

  100  تولید و نگهداري طیور گوشتی

  100  طراحی مبلمان مرکب

  100  کابل کشی و اندازه گیري الکتریکی ،سیم کشی

  100  امور بازاریابی

  100  فروش انواع تور

  100 مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)

4  
اربردي پشتیبانی نیروي ک -میمرکز آموزش عل

  الحسینی)انتظامی(شهید خدام

  100  آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري

  100  نقشه کشی در ماشینکاري

  100  تعمیرکار تخصصی موتور

  100  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

  100  تولید و نگهداري طیور گوشتی

  100  طراحی مبلمان مرکب

  100  عملیات پایه برق و الکترونیک

  100  کابل کشی و اندازه گیري الکتریکی ،سیم کشی

  100  فروش انواع تور

  100  امور بازاریابی
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  پودمانتکدوره  وانعن  مجرينام مرکز  ردیف
پذیرش ظرفیت 

  (نفر)

  100 مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)

5  
  کاربردي فرماندهی انتظامی-مرکز آموزش علمی

  استان خراسان رضوي

  100  آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري

  100  نقشه کشی در ماشینکاري

  100  انواع تورفروش 

  100  تعمیرکار تخصصی موتور

  100  طراحی مبلمان مرکب

  100  عملیات پایه برق و الکترونیک

  100  کابل کشی و اندازه گیري الکتریکی ،سیم کشی

  100  امور بازاریابی

  100  مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)

  100  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

6  
  کاربردي فرماندهی انتظامی-آموزش علمیمرکز 

  استان خوزستان

  100  آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري

  100  نقشه کشی در ماشینکاري

  100  فروش انواع تور

  100  تعمیرکار تخصصی موتور

  100  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

  100  تولید و نگهداري طیور گوشتی

  100  مرکبطراحی مبلمان 

  100  عملیات پایه برق و الکترونیک

  100  کابل کشی و اندازه گیري الکتریکی ،سیم کشی

  100  امور بازاریابی

  100  مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)

7  
  کاربردي فرماندهی انتظامی-مرکز آموزش علمی

  استان سیستان و بلوچستان

  100  آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري

  100  نقشه کشی در ماشینکاري

  100  فروش انواع تور

  100  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

  100  تولید و نگهداري طیور گوشتی

  100  امور بازاریابی

  100  مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)

8  
  کاربردي فرماندهی انتظامی-مرکز آموزش علمی

  استان فارس

  100  مونتاژ در جوشکاريآماده سازي و 

  100  نقشه کشی در ماشینکاري

  100  فروش انواع تور

  100  تعمیرکار تخصصی موتور

  100  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

  100  تولید و نگهداري طیور گوشتی

  100  عملیات پایه برق و الکترونیک

  100  امور بازاریابی

  100  پایه) مکالمه زبان انگلیسی (سطح



 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

١٠  

 

  پودمانتکدوره  وانعن  مجرينام مرکز  ردیف
پذیرش ظرفیت 

  (نفر)

9  
  کاربردي فرماندهی انتظامی-مرکز آموزش علمی

  استان کرمانشاه

  100  آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري

  100  نقشه کشی در ماشینکاري

  100  فروش انواع تور

  100  طراحی مبلمان مرکب

  100  عملیات پایه برق و الکترونیک

  100  امور بازاریابی

  100  انگلیسی (سطح پایه)مکالمه زبان 

10  
  کاربردي فرماندهی انتظامی-مرکز آموزش علمی

  استان گیالن

  100  نقشه کشی در ماشینکاري

  100  فروش انواع تور

  100  تعمیرکار تخصصی موتور

  100  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک

  100  تولید و نگهداري طیور گوشتی

  100  طراحی مبلمان مرکب

  100  عملیات پایه برق و الکترونیک

  100  کابل کشی و اندازه گیري الکتریکی ،سیم کشی

  100  امور بازاریابی

  100  مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)

  100  آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري

  

شماره    تکهاي دورهبا توجه به لزوم گذراندن  * شده در جدول   هايدورهدر این دفترچه فقط ،  3پودمان به ترتیب اولویت درج 

  در مراکز مجري ارائه شده است . ،اول  هاياولویتبا  پودمانتک

  

   



 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

١١  

 

  )5(جدول شماره  پودمانتکدوره به تفکیک  شهریهو میزان  آموزش مدت

  پودمانتکعنوان دوره   ردیف
ساعت 

  آموزش
  به ریال شهریه کل

  میزان پرداختی 

   )سرباز(پذیرمهارتسهم 

  به ریال

  11,139,480  22,278,960  232  آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري  1

  10,893,960  21,787,920  224  نقشه کشی در ماشینکاري  2

  18,675,360  37,350,720  384  تعمیرکار تخصصی موتور  3

  9,828,720  19,657,440  208  عملیات پایه برق و الکترونیک  4

5  
سیم کشی، کابل کشی و اندازه گیري 

  الکتریکی
320  31,125,600  

15,562,800  

  9,828,720  19,657,440  208  طراحی مبلمان مرکب  6

  19,638,080  39,276,160  448  تولید و نگهداري طیور گوشتی  7

  8,872,160  17,744,320  208  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک  8

  13,178,000  26,356,000  352  تورفروش انواع   9

  7,863,185  15,726,370  200  مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)  10

  14,576,100  29,152,200  404  امور بازاریابی  11

 

  نمایند. می مربوطه را پرداخت  پودمانتک هايدرصد شهریه مصوب دوره 50ان پذیرمهارتهر یک از  توجه :

  

  

 

)6(جدول شماره پودمان به ازاي هرساعتشهریه دوره هاي تک   

  عملی(ریال)  نظري(ریال)  گروه  ردیف

  109,230  61,380  صنعت   1

  97,900  56,980  کشاورزي  2

  86,460  50,050  فرهنگ وهنر   3

  81,950  47,850  مدیریت و خدمات اجتماعی   4
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)7( جدول شماره  پودمانتک دورهبه تفکیک  ضوابط و شرایط پذیرش ورودي  

 

  ( حداقل مدرك تحصیلی)ضوابط و شرایط پذیرش ورودي  پودمانتکدوره  عنوان  ردیف

  دیپلمحداقل   آماده سازي و مونتاژ در جوشکاري  1

  دیپلم حداقل   نقشه کشی در ماشینکاري  2

  حداقل دیپلم  تعمیرکار تخصصی موتور  3

  دیپلمحداقل   عملیات پایه برق و الکترونیک  4

5  
سیم کشی، کابل کشی و اندازه گیري 

  الکتریکی
  دیپلمحداقل 

  حداقل دیپلم  طراحی مبلمان مرکب  6

  حداقل دیپلم  تولید و نگهداري طیور گوشتی  7

  حداقل دیپلم  ساخت گلخانه خاکی و هیدروپونیک  8

   حداقل دیپلم   فروش انواع تور  9

  دیپلمحداقل   مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)  10

  دیپلمحداقل   امور بازاریابی  11

  

  *توجه :

مرتبط بودن نوع دیپلم باشد. در صورت غیرپودمان، دیپلم میهاي تکجهت شرکت در دوره مدرك مورد نیاز 

پودمان، یک یا چند پودمان انتخابی، عالوه بر دروس تعیین شده براي هر تکپذیر(سرباز) با موضوع تکمهارت

   پودمان مربوطه اضافه خواهد شد.پیشنیاز نیز به عناوین درس هاي تکدرس به عنوان دروس 
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  پودمانهاي تکنویس تقاضانامه ثبت نام پذیرش در دورهپیش

  وظیفه کارکنانویژه 

  

  نام پدر -3             نام -2        خانوادگینام -1

        شماره شناسنامه  -5    جنسیت: مرد  -4

  13    سال تولد -7      /         سري و سریال شناسنامه  -6

  علوم تجربی -2    ریاضی فیزیک  -1فارغ التحصیل شاخه تحصیلی:  -8

  کاردانش  -5    اي فنی و حرفه -4      علوم انسانی -3

  مذهب:  -10           دین: -9

   کدپستی محل سکونت : -12        کد ملی:  -11

  تلفن همراه: -14          تلفن ثابت: -13

  شهر         سکونت : استان محل آدرس  -15

  ادامه آدرس محل سکونت : 

  آدرس و شماره تلفن محل خدمت: -16

  
  

  صحیح    اعشار  معدل کل دیپلم: -18    13     سال اخذ دیپلم: -17

  سپاه پاسداران -2    جمهوري اسالمیارتش  -1وضعیت داوطلب: سرباز وظیفه :  -19

  سایر (ذکر شود): -5      وزارت دفاع-4    نیروي انتظامی -3

  :4از جدول شماره  تک پودمان انتخابی براساس اولویتمرکز و دوره عنوان  -20

  نام مرکز انتخابی :

  دوره تک پودمان انتخابی: 

  

 3پس از تکمیل این تقاضانامه (به صورت دستی) به همراه مدرك مورد نیاز مندرج در صفحه باید * داوطلب 

  دفترچه راهنما، جهت ثبت نام نهایی به مرکز مجري انتخابی، مراجعه نماید. 

  

 

   

 

    

  

  

  

  

 

 

   

  

  


