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  کاربردي در یک نگاه  –دانشگاه علمی
اسالمی انقالب شکوهمند و بعد از پیروزي  ایجادهاي عالی مهارتی از زمان امیرکبیر و با ایده تشکیل دارالفنون بنیان آموزش

اجتماعی و  ،و انکارناپذیر در توسعه اقتصاديل کلیدي اممتخصص و کارآمد از عو ،مهارت محورتربیت نیروي انسانی 
هاي عملی و توسعه آموزش ،بیش از گذشته به آن نیازمند است امروز جامعه ما آنچه که فرهنگی کشور محسوب گردید.

هم از نظر کاربردي در سطح و هم از نظر تئوري  ،آموختگانتا دانشاست و دانشگاهی هاي نظري هارتی در کنار آموزشم
   دانایی به توانایی و مهارت را بدست آورند.مطلوبی قرار گیرند و توانایی تبدیل علم به عمل و 

نیروي کار با هدف ارتقاء سطح مهارت به عنوان دانشگاه نسل سوم کاربردي  ـ دانشگاه جامع علمیاست که  در همین راستا
  هاي آموزش :شده است درجکاربردي  – هاي علمیدر ماده یک آیین نامه آموزش .است شدهکشور تاسیس 

بهنگام کردن  ،وريافزایش بهره ها،ایجاد مهارت و انتقال دانش کار، هایی است که با هدف ارتقاءآموزش کاربردي، – علمی
دي مشاغل و به فعلیت درآوردن استعدادهاي نهفته براي تص رشد استعدادهاي بارز و ،نو ارتقاء معلومات و تجارب شاغال

   شود به سطح مطلوب برساند.ام دادن کاري که به آنها محول مینجشود تا توانایی افراد را براي احرف گوناگون انجام می
هاي مختلف صنایع، معادن، کشاورزي و بخش مهارت محور درو دانشگاه با رسالت تربیت نیروي انسانی متخصص این 

 518،105کاربردي، ـ مرکز علمی  1100 آموخته،دانش یک میلیون هزار دانشجو، 540 بیش از دارايکنون اهم  ،خدمات
مترمربع  95،608 ،مترمربع فضاي کارگاهی 733،884 ،مربع فضاي آزمایشگاهی متر 155،336، کالسی مترمربع فضاي

رشته تحصیلی  770مدرس و بیش از  41500مترمربع فضاهاي رفاهی، ورزشی و اداري و نیز  1،289،793 ابخانه،فضاي کت
  . بر عهده دارد کشورو مورد نیاز  ، کارآفریننیروي انسانی متخصص سنگینی را در تربیت رسالت عمالًباشد که می

هاي دستگاه و هااز یک سو و رویکرد سازماناخیر هاي در سالاستقبال چشمگیر داوطلبان متقاضی ورود به این دانشگاه 
که به حول و قوه است  موضوع، نشان دهنده این هاي مهارتیسطح آموزش ارتقاي کیفی و توسعه کمی نسبت بهاجرایی 

کاربردي با نگاه  ـ دانشگاه جامع علمیدر این راستا و  نمودهجایگاه و نقش خود را در کشور پیدا توانسته این دانشگاه  ،الهی
دستیابی به به منظور زبانی دلی و همدر سال دولت و ملت، همهاي کاربردي شغل محور تحولی در ساختار کالن آموزش

فناوري و مهارتی  هاي علمی وهاي کسب و کار دانش بنیان و ارتقاي تواناییترویج فرهنگ و مهارت، مقاومتیاهداف اقتصاد 
  بردارد.هاي اساسی دانشجویان، گام
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 بسمه تعالی
 مقدمه

های کلی اشتغال، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی وابسته به وزارت علوم، نامه نظام آموزش مهارت و فناوری و سیاستدر راستای آیین، ایزد منانبا حمد و سپاس به درگاه 
نماید. هدف این دانشگاه های آموزشی را به صورت حضوری اجرا میدوره نسل سوم با رویکردهای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری دانشگاه تحقیقات و فناوری به عنوان

های متقاضی اجرایی دولتی یا غیردولتی در امر تربیت نیروی انسانی کارآفرین، ماهر و متخصص مورد نیاز کشور ها و دستگاهها، سازمانفراهم نمودن موجبات مشارکت ارگان
ارتقای  به منظورای تا سطح مطلوب به انجام برسانند. لذا های حرفهد امور محوله را براساس آموزش، دانش، مهارت و صالحیتالتحصیالن بتواننبه نحوی است که فارغ

 ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه سطح دانش و افزایش توانمندی برای احراز شغل و حرفه
ـ کاربردی  داند از تدابیر و رهنمودهای برخود وظیفه می معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه»پذیرد. بدون آزمون دانشجو می 1394 سال ماهنبهمعلمی 

و معاونت محترم منابع  اداری، مالی و مدیریتمعاونت محترم محترم آموزشی،  معاونت هایهای اجرایی مرتبط به ویژه حوزههمه حوزهریاست محترم عالیه دانشگاه و 
در خاتمه . «به عمل آورداند، کمال تشکر و قدردانی را کمک و یاری کرده دفترچه و تولید تنظیم و را در جهت تدوین حوزه معاونت سنجشکه پژوهش و فناوری دانشگاه 

 گردد:ر اعالم میبرای یکایک داوطلبان گرامی، شرایط و ضوابط شرکت در این پذیرش به شرح زیضمن آرزوی موفقیت 

 تعاریف -1
 باشد:کار رفته است به شرح زیر میدفترچه بهبخش از هایی که در این های مربوط به برخی از اصطالحتعریف

های شغلی و ارتهایی است که با هدف ارتقا و انتقال دانش کار و فناوری، به هنگام کردن مهنظام آموزش مهارت و فناوری شامل آموزش( نظام آموزش مهارتی: 1-1
شود های تکمیلی بین سطوح تحصیلی طراحی و اجرا میهای رسمی و آموزشوری در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوری به صورت آموزشافزایش مستمر و فزاینده بهره

ای برای احراز شغل، های شغلی و با تاکید بر اخالق حرفهو صالحیتهای آموزشی محیط کار، افراد را براساس استانداردها های آموزشی روز و ظرفیتو با استفاده از فناوری
 نماید.حرفه و کسب و کار تا سطح مطلوب تربیت می

 کاردانی )فوق دیپلم( است.در این پذیرش، اشد که ببیانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرک اعطایی در پایان تحصیل می مقطع تحصیلی:( 2-1
های برای ایفای نقش کارآمد و اثربخش در بخشو نگرش دانشجو را های نظری و عملی است که دانش، مهارت ای از آموزشمجموعهدوره  این :کاردانی فنیدوره ( 3-1
 باشد.ها در سطح تکنیسینی و مبتنی بر آموزش چندمهارتی در طیفی از مشاغل همگون میاین آموزش دهد.شغلی ارتقا می هایحوزه فنی

برداری، پشتیبانی تولید و بهرههای های نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را در زمینهای از آموزشمجموعهاین دوره  ای:حرفه کاردانیدوره ( 4-1
های ها مبتنی بر آموزششآموزاین  دهد.ارتقا میهای شغلی های مختلف حوزهای در بخشهایی در مقیاس کوچک، انجام و ارایه خدمات حرفهعرضه خدمات، اجرای طرح

 شود.مهارتی در طیفی از مشاغل همگون است که منجر به بالندگی در  یک حوزه شغلی می
ساله )سیکل اول و دوم( متوسطه نظام ساله متوسطه نظام جدید و یا دوره چهارساله و یا ششدوره سهشود که به شخصی اطالق می: های نظریرشته آموختهدانش( 5-1

 و دارای گواهینامه دیپلم متوسطه باشد.را با موفقیت به پایان رسانیده های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و ...( شتهقدیم )ر
های دورهای و یا های متوسطه نظام جدید فنی و حرفهآموزی شاخه کاردانش، دورهدوره مهارتدر شود که به شخصی اطالق می: های مهارتیرشته آموختهدانش( 6-1

 ای موفق به اخذ دیپلم شده باشد.متوسطه نظام قدیم فنی و حرفه
 .باشدمیمورد نظر  آموختگاندانش کل درج شده در گواهینامه معتبر دیپلممعدل  :کل ( معدل7-1

شورای عالی آموزش و پرورش  8/8/85مورخ  32/423باشد براساس بخشنامه شماره افرادی که گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه آنان فاقد معدل می تبصره:
ره متوسطه بدون معدل همراه با توانند نسبت به ترمیم معدل گواهینامه صادره قبلی برابر ضوابط مربوط اقدام نمایند. لذا داوطلبان مذکور الزم است گواهینامه پایان دومی

 اشند.ها( داشته بگونه گواهینامهدار )خاص دارندگان اینگواهی معدل
 نام شده باشد.های آموزش عالی اعم از دولتی و یا غیردولتی پذیرفته و ثبتها و موسسهشود که در یکی از دانشگاهبه شخصی اطالق می( دانشجو: 8-1
نامه آیین برابرولتی پذیرفته شده باشد و آموزش عالی اعم از دولتی و یا غیرد تها و موسساشود که قبال در یکی از دانشگاهبه شخصی اطالق می( دانشجوی انصرافی: 9-1

 موسسه ذیربط تحویل داده باشد. نام بههمراه سایر مدارک ثبت مربوط را پس از تکمیل به کاربرگمربوط نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام و 
در چهارگروه آموزشی  1394سال  ماهبهمننشگاه جامع علمی ـ کاربردی ای نظام آموزش مهارتی داحرفهکاردانی فنی و دوره کاردانی پذیرش دوره  ( گروه آموزشی:10-1

 .پذیردصورت می( 2اصلی شامل: صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر مطابق مندرجات جدول شماره )
 .(2)مطابق جدول شماره  شودرگروه آموزشی مجزا تشکیل میزیکد های مندرج در آن از چند هر گروه آموزشی براساس ماهیت رشته زیرگروه آموزشی:کد ( 11-1
 (.4مطابق جدول شماره )دهد دوره علمی ـ کاربردی را تحت پوشش قرار میبرگزاری شود که دستگاه متقاضی به سازمان، موسسه، وزارتخانه و ... اطالق می ( ارگان:12-1
های آتی خود نسبت به رفع نیاز آموزشی نیروهای شاغل و یا آزاد که به صورت مستقیم توجه به اهداف و برنامهشود که با به تشکیالتی اطالق می ( دستگاه متقاضی:13-1

 نماید جامع علمی ـ کاربردی در مراکز مجری تحت پوشش اقدام به پذیرش دانشجو میباشند، با کسب مجوز از دانشگاه یا غیرمستقیم با آن دستگاه در ارتباط می
 (.4شماره مطابق جدول )

شود که صالحیت آموزشی آن با اخذ مجوز اجرای دوره به تایید دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی رسیده و مجری ای اطالق میبه مرکز یا موسسه ( مرکز آموزش:14-1
 .(4)مطابق جدول شماره باشد های علمی ـ کاربردی میدوره

 نام را انجام دهد.ل مربوط به ثبتشود که یکایک مراحبه شخصی اطالق می( داوطلب: 15-1

  :مرکز آموزشی مجری رشته تحصیلی ساکن باشد. استان مورد نظرشود که در به شخصی اطالق میداوطلب بومی 

 تلقی خواهد شد.« یکنلمکان»بایست پس از قبولی، مستندات الزم جهت تایید محل سکونت خود را ارایه نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان داوطلبان بومی می

 :وده و یا شغل وی با کار بکار نداشته و یا در شغلی غیر از رشته تحصیلی انتخابی مشغول بهنام اشتغال بهشود که در زمان ثبتبه شخصی اطالق می داوطلب آزاد
 ( مطابقت نداشته باشد.5شماره )مندرجات جدول 

 :( 5سابقه کار مرتبط براساس مندرجات جدول شماره ) و و دارای تجربه کار داشتهابی مورد نظر اشتغال بهرشته انتخشود که در به شخصی اطالق می داوطلب شاغل
 باشد.
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ای و های فنی و حرفهاساس عنوان رشته تحصیلی شاخهعبارت است از عدد چهاررقمی که بر: ای کارنامه و یا گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطهکد رایانه( 16-1
ای در کارنامه و یا گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه مشخص و درج شده است. الزم به ذکر است گواهینامه پایان تحصیالت دوره ش و به نام کد رایانهکاردان

 (.3باشد )جدول شماره ای میمتوسطه شاخه نظری فاقد کد رایانه
 

 
 تذکرات مهم:

 توانند از سهمیه شاغل مراکز آموزشی ( تطبیق ندارد، نمی5ها با تعاریف ذکر شده در جدول شماره )ولی شرایط آن کار داشتهبدیهی است داوطلبانی که اشتغال به
 گردد.تلقی می« یکنلمکان»ها شدن، قبولی آندر صورت پذیرفته ، لذامندرج در این جدول استفاده نمایند

 باشد.می سالیکموزشی حداقل سابقه کار مرتبط برای متقاضیان سهمیه شاغل مراکز آ 

 نماید با مستنداتی که در صورت قبولی از جانب داوطلب هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان درخواست پذیرش به سازمان سنجش اعالم می
 گردد.قبولی فرد می« شدنملغی»نام ارایه خواهد شد، موجب در هنگام ثبت

 

 شرایط پذیرش داوطلبان -2
 ایط عمومی:( شر1-2

 .اعتقاد به اسالم و یا یکی از ادیان مصرح )کلیمی، مسیحی، زرتشتی( در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 عناد با نظام جمهوری اسالمی ایران. عدم احراز 

 مصادیق عناد عبارتند از:توضیح: 
 مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسالمی ایران. -

 های محارب.وهکداشتن وابستگی تشکیالتی به گر -

 ها.ها و یا عضویت در آن گروهکهای محارب یا هواداری تشکیالتی از آنپرداخت کمک مالی به گروهک -

 )مراد از تبلیغ صرف تفوه به افکار ماتریالیسم نیست، بلکه سعی در ترویج و اشاعه آن است(. تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی -

  فساد اخالقی.عدم احراز 

 باشد.دیق فساد اخالقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا میمصا توضیح:

 های انتخابی.برخورداری از توانایی جسمی متناسب با رشته یا رشته 

 
 نام اتباع خارجیشرایط و ضوابط ثبت

)حضوری( های پذیرشمتی یا شناسایی زیر مجاز به شرکت در اقا فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی با داشتن یکی از مدارک (1
 باشند.اه جامع علمی ـ کاربردی میدانشگ

 ماه مجوز اقامت.گذرنامه دارای حداقل شش (1-1

 دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.( 2-1
 ، براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.1394سال  کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در (3-1
 آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور. (4-1

ا بودن دیپلم رسمی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش مجاز اند، با دارالتحصیل شدهفارغمقیم که از مدارس رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران اتباع غیرایرانی فقط  (2
 .باشندبه شرکت در پذیرش دانشگاه می

 باشد.شدگان نظام جدید در مراکز آموزشی، منوط به ارایه مدرک دیپلم سه ساله نظام جدید مینام قطعی پذیرفتهثبت تذکر مهم:
 
بایست واجد شرایط و ضوابط اعالم شده فوق و نیز تابع مقررات آموزشی و دانشجویی موسسه ی تحصیلی منحصرا میهاشده در هر یک از رشتهاتباع غیرایرانی پذیرفته( 3

خاب نموده باشند. در غیر آموزش عالی محل قبولی خود باشند و محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انت
 نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.تلقی گردیده و از ثبت« یکنلمکان»رت قبولی آنان صو این

( مندرج در همین دفترچه درج گردیده است. شایان ذکر است اتباع غیرایرانی 56جدول مناطق ممنوعه برای تردد و اقامت اتباع غیرایرانی در جدول شماره )تذکر مهم: 
 باشند.ه انتخاب رشته در این مناطق نمیمقیم، مجاز ب

کاردانی فنی دیسپچری کاردانی فنی ایمنی مترو،  :هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسالمی ایران نماید از جملهپذیرش اتباع غیرایرانی در رشته (4
کاردانی فنی گاز ـ عملیات تولید و فراورش، کاردانی فنی کاردانی فنی سیمان و اسید حفاری، ترل مترو، کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنپرواز، کاردانی فنی سیال حفاری، 

های ساختمانی، های تزئینی، کاردانی فنی معدن ـ استخراج، کاردانی فنی معدن ـ فراوری سنگفنی معدن ـ فراوری سنگ گازرسانی، کاردانی فنی معدن ـ اکتشاف، کاردانی 
ـ پاالیش گاز، کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی، کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی، کاردانی  نی معدن ـ فراوری مواد معدنی، کاردانی فنی صنایع شیمیاییکاردانی ف

ابرات ـ انتقال رادیویی، کاردانی فنی مخابرات ـ کابل ها، کاردانی فنی مخ، کاردانی فنی اویونیک هواپیما، کاردانی فنی مخابرات ـ ارتباطات دادهPPLفنی هوانوردی ـ خلبانی 
کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات )نت( تجهیزات دفاعی ـ موتور  و بدنه و فیبر نوری، کاردانی فنی مکانیک ـ پمپ و کمپرسور، کاردانی فنی مکانیک ـ نیروگاه حرارتی، 

ای اطالعات سیگنالی نظامی، کاردانی کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاری، کاردانی حرفه کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات برق دستگاه حفاری،پهپاد، 
 باشد.می اکیدا ممنوعآوری اطالعات نظامی، ای جمعای تامین فیزیکی اطالعات، کاردانی حرفهای امور حفاظت اطالعات سازمانی، کاردانی حرفهحرفه

 گروه آموزشی هیوا
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 .باشندنمیهای ارایه شده در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی های مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شرکت ملی حفاری ایران و نیز رشتهتخاب رشتهاتباع مجاز به ان تذکر:
است، از ادامه  مقطع تحصیلی پذیرفته شدههمان بوده و مجددا در  یکاردانشدگان غیرایرانی محرز گردد که دانشجو دارای مدرک چنانچه در حین تحصیل پذیرفته( 5

 آید.عمل میبه ممانعتتحصیل ایشان 

  ماهبهمنای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی حرفه کاردانیو دوره  کاردانی فنیپذیرش دوره نام و شرکت در ثبتاتباع خارجی متقاضی کلیه ( 6
نام با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس زمان ثبت ، در صورت داشتن شرایط و ضوابط اعالم شده، الزم است در1394سال 

www.sanjesh.org پس از تکمیل اطالعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از اطالعات درخواستی اقدام نمایند؛ که  و ورود به لینک مربوط نسبت به تکمیل
 بینی شده است درج نماید.نام پیشبایست این کد را دقیقا در محل مخصوصی که در تقاضانامه ثبترقمی داده خواهد شد که داوطلب می 13طلبان یک کد رهگیری داو

 ( شرایط اختصاصی:2-2

 ای(. ساله نظری و فنی و حرفهه )چهارساله یا ششو یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسط ای، کاردانش و نظری()فنی و حرفهجدید نظام ساله دیپلم سه داشتن 

 (.5کاربردی براساس جدول شماره )سایر شرایط اختصاصی اعالم شده توسط هر یک از مراکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی ـ داشتن 

 های انتخابی.برخورداری از توانایی جسمی الزم متناسب با رشته 

  دفترچه.بخش از ( مندرج در این 2-3عمومی برای داوطلبان ذکور، طبق بند )داشتن شرایط مربوط به وظیفه 

 

 تذکرات مهم:
 باشند.شدگان در مراکز آموزش علمی ـ کاربردی تابع قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میکلیه پذیرفته( 1
ها و ها، آزمایشگاهنامه رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مبنی بر شرکت در کالستوانند به تحصیل بپردازند که موافقتمیکارمندان دولت در صورتی  (2

 اربردی محل قبولی، ارایه نمایند.نام به مرکز آموزش علمی ـ کهای دیگر دوران تحصیل را به همراه سایر مدارک ثبتفعالیت
نامه انضباطی دانشجویان های دولتی و یا غیردولتی تحصیل نماید. در صورت تخلف طبق آیینزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسهت همهیچ دانشجویی مجاز نیس (3

به  شود مطابق مصوبات مربوطهای غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی میتواند در دورهدانشجوی مشمول این مجموعه مقررات می با وی رفتار خواهد شد.
 زمان تحصیل نماید.صورت هم

 .باشدمجاز نمیسال اول تحصیلی و میهمان شدن در نیم ، انتقالیتغییر رشته، مرخصی تحصیلی (4
ستند وقت، مشاوره و یا سایر موارد مشابه مجاز نیکارکنان مراکز آموزش علمی ـ کاربردی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، قرارداد پارهو  مدرسان (5

کنند انتخاب نمایند و چنانچه این موضوع رعایت نگردد و در آن مرکز آموزشی قبول گردند، قبولی کز آموزشی را که در آن خدمت میهای مربوط به مرکدرشته
چنانچه تحصیل اینگونه  گردند.های دیگر توانند متقاضی تحصیل در آن کدرشته محل و یا کدرشته محلوجه نمیتلقی خواهد شد و به هیچ« یکنلمکان»آنان 

 ای از تحصیل برای دانشگاه محرز گردد با متخلف برابر قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع افراد در مراکز آموزش علمی ـ کاربردی در هر مرحله
 علمی ـ کاربردی رفتار خواهد شد.

های مصوب دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از طریق سایت دانشگاه به ها و سرفصل دروس رشتهامهها، مقررات و ضوابط آموزشی، برنها، بخشنامهنامهاخبار، آیین (6
قابل مشاهده  http://www.uast.ac.ir/sanjesh: نشانی اینترنتیو پورتال معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی به  www.uast.ac.ir نشانی اینترنتی

 باشد.می
و سیستم رصد و پاسخگویی سنجش )سراج( از طریق پست  021– 88809375 – 82775517های پاسخگویی به سواالت آموزشی داوطلبان از طریق شماره تلفن (7

نام سازمان سنجش و نیز سواالت مربوط به سایت ثبت باشدپذیر میامکان dshts@uast.ac.ir – exams@uast.ac.ir – sanjesh@uast.ac.irالکترونیکی 
 باشد.پذیر میامکان 021 – 88923595 – 9 هایبا شماره تلفنر روابط عمومی آن سازمان آموزش کشور از طریق دفت

 
 ( مقررات وظیفه عمومی: 3-2

ها، یکی از شرایط زیر را داشته براساس اعالم سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، داوطلبان مرد الزم است جهت شرکت در پذیرش این دوره
 نام درج نمایند.د زیر به طور مشخص در تقاضانامه ثبتباشند و وضعیت نظام وظیفه خود را مطابق موار

 داشتن کارت پایان خدمت. (1

 داشتن کارت معافیت دایم )کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص(. (2

 داشتن برگ معافیت موقت بدون غیبت )پزشکی، کفالت( در مدت اعتبار آن. (3

نام کارت معافیت دایم )معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبری( را ارایه از اعالم قبولی و در زمان ثبتو قبل از آن، این قبیل مشموالن باید پس  1354متولدین سال  (4
 نمایند.

 و قبل از آن، به شرط این که تغییر سن نداده باشند. 1344سال  دومنیمه متولدین  (5

در سنوات  30/10/94تا تاریخ حداکثر مشغول به تحصیل بوده و صیلی و بدون وقفه تحکه به صورت حضوری  دانشگاهیآموزان سال آخر دوره متوسطه یا پیشدانش (6
 شوند. می شناخته التحصیلمجاز تحصیلی فارغ

 
التحصیل شده و مشروط به دانشگاهی که در سنوات مجاز تحصیلی به صورت پیوسته و حضوری )روزانه، بزرگساالن و آموزش از راه دور( فارغمشموالن دیپلم یا پیش (7

نشگاه نیز نام در داسال سپری نشده و همچنین قبل از ثبتدانشگاهی تا زمان پذیرش در دانشگاه بیش از یکز تاریخ فراغت از تحصیل آنان در مقطع دیپلم یا پیشکه ااین
 وارد غیبت نشده باشند.

 گروه آموزشی هیوا
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ورت حضوری یا غیرحضوری )داوطلب آزاد( شده باشند به شرط دانشگاهی به صسالگی تمام( موفق به اخذ دیپلم یا پیش 18آموزانی که قبل از سن مشمولیت )دانش (8
 نداشتن غیبت.

شوند چنانچه حداکثر تا شش ماه پس از رسیدن به سن سالگی و قبل از سن مشمولیت موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی می 17آموزانی که در سن دانش تذکر:
که باشند در غیر این صورت به دلیل ورود به غیبت، مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود. مگر اینادامه تحصیل می سالگی تمام( وارد دانشگاه شوند مجاز به 18مشمولیت )

 دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند.زمان پذیرش در دانشگاه  لذابه وظیفه عمومی معرفی کرده و  10س + ماه معرفی، خود را از طریق یکی از دفاتر پلیدر مهلت شش
تاریخ اعزام آنان سپری  واند رای برگ اعزام به خدمت بدون غیبتداو  هکه طی سنوات مجاز تحصیلی مدرک خود را اخذ نموددانشگاهی آموختگان دیپلم یا پیشنشدا( 9

 نشده باشد.

ابر ضوابط مربوط نسبت به تمدید موعد اعزام خود اقدام باشد، الزم است برافرادی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولی یا پذیرش در دانشگاه می تبصره:
 صورت به دلیل ورود به غیبت شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد.نمایند. در غیر این

ته از افراد مجاز به شرکت در رسد )این دسنام و شروع به تحصیل به پایان میکه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاریخ ثبت)سربازان حین خدمت( ای کارکنان وظیفه( 10
 نام در دانشگاه، گواهی یا کارت پایان خدمت ارایه نمایند(.باشند، لیکن باید به هنگام ثبتپذیرش می

 دانشگاهی و دارای معافیت تحصیلی حوزه.طالب علوم دینی دارنده مدرک دیپلم یا پیش( 11

توانند با مییریت حوزه علمیه مربوط تایید شود، در صورت موافقت آن مرکز )حوزه علمیه( ز سوی مرکز مداین دسته از طالب، مادامی که اشتغال به تحصیل آنان ا -
 در دانشگاه ه ادامه تحصیلهمان معافیت تحصیلی حوزه، در دانشگاه نیز تحصیل نمایند و در صورتی که معافیت تحصیلی آنان به هر دلیل از سوی حوزه لغو گردد، مجاز ب

 نام در ابتدای هر ترم تحصیلی ارایه نامه موافقت و اشتغال به تحصیل حوزه الزامیست.ضمنا هنگام ثبت باشند.نمی
 سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.از کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارایه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت ( 12
ها نیز بار انصراف از تحصیل داده باشند و تاریخ انصراف آنالزاما یک ()ابالغ قانون جدید وظیفه عمومی 22/8/90بدون غیبت چنانچه از تاریخ دانشجویان انصرافی ( 13

 سال سپری نشده باشد. تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک در سنوات اولیه بوده باشد و همچنین از تاریخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلی

 تذکرات مهم:
نام ها مجاز به ثبتباشند و در صورت شرکت در پذیرش و قبولی در آن، مجوز تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگاهمشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی (1

 باشند.ها نمیاز آن

  .باشندیل نمیها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دایم، مجاز به ادامه تحصدانشجویان اخراجی دانشگاه (2

 باشند.آموختگان مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل مجدد در این مقطع )کاردانی( نمیدانش (3

 باشد.ترخیص سربازان حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمیقانون خدمت وظیفه عمومی،  35( ماده 2برابر تبصره ) (4

مجاز به به بعد(  22/8/90)از تاریخ بار به تحصیل مجدد دارند، در طول تحصیالت دانشگاهی )از دیپلم تا دکتری( فقط یک دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع (5
 سال سپری نشده باشد.تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یکاولیه که در سنوات باشند مشروط به اینانصراف می

 یفه مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نیستند.کارکنان وظ (6

( همین ماده، با موافقت کمیسیون 2باشد که برابر تبصره )سال می 5/2ناپیوسته حداکثر در مقطع کاردانی پیوسته و  یتحصیل اولیه سنواتقانون  33( ماده 1برابر تبصره ) (7
د. باشقابل افزایش می 10پلیس +  ماه به دفتر 3درخواست دانشگاه ظرف مدت ه عنوان سنوات ارفاقی با سال بموارد خاص دانشگاه و سایر شرایط، این مدت حداکثر یک

در صورت عدم درخواست سنوات ارفاقی سنوات تحصیلی دانشجو  یل نشوند مجاز به ادامه تحصیل در مقطع باالتر نخواهند بود.صالتحدانشجویانی که در مدت مذکور فارغ
 هد بود.قابل افزایش نخوا

شهرستان محل استقرار  10با درخواست معافیت تحصیلی از سوی دانشگاه مورد پذیرش به دفتر پلیس +  ،شوندآن دسته از مشموالنی که در دانشگاه پذیرفته می (8
 نام نمایند.توانند در دانشگاه ثبتمه تحصیل )معافیت تحصیلی( میه نمایند، در صورت صدور مجوز ادادانشگاه مراجع

 و ایثارگران سهمیه رزمندگان -3
 :متقاضی این سهمیه شوندزیر آمده است « ب» و« الف»توانند براساس شرایط خود که در بندهای می انو ایثارگر گانرزمندسهمیه هر یک از داوطلبان متقاضی 

 سهمیه رزمندگان: الف( 

های نبرد حق علیه باطل حضور ( ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه6حداقل شش ) 31/6/1367لغایت  31/6/1359رزمندگانی که از تاریخ الف(  -1
یا وزارت جهاد کشاورزی( نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام  سازمان بسیج مستضعفیناند، الزم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط )داشته

 نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.نان بعد از زمان ثبتنمایند تا آمار و اطالعات آ
از سهمیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده  تذکر مهم:

 نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.را در زمان ثبت نرقمی از واحد مربوط اقدام و آ 12گیری پیت به دریافت کد رزمندگان نسب
نام در داوطلبان برای ثبت باشد. لذا ضرورت داردبرای هر پذیرش در هر سال متفاوت میو یا نیروهای مسلح  سازمان بسیج مستضعفین رقمی 12گیری پیکد  :1تبصره 

 رقمی مخصوص همان پذیرش اقدام کنند. 12گیری پیهر پذیرش با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد 
 شود.مناطق عملیاتی براساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می :2تبصره 
های نظامی ها و ارگانها، سازمانهای خدمتی پرسنل وزارتخانهمچنین تعهدات و ماموریتمدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و ه: 3تبصره 

 شود.ها و موسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمیماهه دانشجویان دانشگاه 6در جبهه و نیز طرح 
 عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه محل تشکیل پرونده مراجعه نمایند. در صورتسازمان بسیج مستضعفین داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان  :4تبصره 
 منحصرا مدت حضور در جبهه دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود.رزمندگانی که فرزندان و همسران  :5تبصره 
 شوند.از سهمیه رزمندگان نمیهای مقاومت بسیج مشمول استفاده نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه :6تبصره 
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 6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران عالوه بر میزان موظفی که از تاریخ  (الف -2
اند، با تایید باالترین مقام هر یک از نیروهای مسلح )ستاد کل نیروهای ر داشتهماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضو 9ماه پیوسته و یا 

( و نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی ودجا(، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح )آجاارتش جمهوری اسالمی ایران )مشترک مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران، ستاد 
های تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در پذیرش توانند ابتدا به سازمانین قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد میتوانند از مزایای ا(( میناجاایران )

این قبیل داوطلبان  ی قرار گیرد.ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مورد تایید نهای توسطنام مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت
 گیری در محل مربوط اقدام نمایند.پیرقمی  12نام نسبت به درج کد گذاری در بند مربوط تقاضانامه ثبتالزم است ضمن عالمت

گیری به نشانی پیرقمی  12یافت کد برای درالزم است ارتش جمهوری اسالمی ایران  مشترک آن دسته از داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ستاد تبصره:
 مراجعه نمایند. www.aja.irاینترنتی 

  ب( سهمیه ایثارگران:
شهدا )خواهر، برادر، پدر و باالتر، آزادگان و فرزندان و همسر آنان و همچنین فرزندان و همسران شهدا، مفقودین و خانواده محترم  %25جانبازان، فرزندان و همسر جانبازان 

 نام اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.و مادر شهید( برای استفاده از سهمیه، الزم است نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت
اند الزم است نشگاه جامع علمی ـ کاربردی سنوات گذشته شرکت کردههای دادر پذیرشو ایثارگران داوطلبان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان  مهم: تذکر

و ارگان یرش طبق توضیحات فوق عمل نمایند. الزم به توضیح است داوطلبان رزمنده مشمول بند الف این قسمت در این پذو ایثارگران برای استفاده از سهمیه رزمندگان 
)فرزند و همسر شهید، فرزند و همسر آزادگان، فرزند و همسر جانباز  سهمیه ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگرانیان در سهمیه رزمندگان و متقاضستاد کل نیروهای مسلح 

 د شد.نبه باال، جانبازان و آزادگان( در قالب سهمیه ایثارگران گزینش خواه 25%

 روش گزینش دانشجو -4
، و ایثارگران معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه آزاد، شاغل، رزمندگانعدل کل مندرج در گواهینامه های تحصیلی براساس ممحل گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته

بدیهی است برای هر یک از گیرد. های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و مصوبات مربوط صورت میبا توجه به صالحیتبومی بودن و 
 باشد.نام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری میت مربوط در زمان ثبتموارد فوق ارایه مستندا

 متمرکز به شرح زیر انجام خواهد شد:گزینش دانشجو به یکی از دو روش متمرکز و نیمه
 الف( روش متمرکز:

های اختصاص داده شده ها و ظرفیتهای انتخابی آن، اولویتبا توجه به امتیاز کل داوطلبان ،پذیردها به روش متمرکز صورت میهایی که پذیرش در آندر کدرشته محل
 گردد.اعالم می www.uast.ac.ir نشانی اینترنتیبه  دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیشدگان نهایی استخراج و از طریق سایت به هر سهمیه، فهرست پذیرفته

 متمرکز:ب( روش نیمه
شدگان متمرکز براساس امتیاز کل و از بین معرفیهایی که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه یا آزمون عملی دارند، گزینش نهایی داوطلبان به صورت نیمهرشته محلدر کد

های مذکور محل شدگان کدرشته. لذا معرفیگیردهای عمومی آنان انجام میپس از انجام مصاحبه یا آزمون عملی و با توجه به صالحیت)درصورت وجود( چندبرابر ظرفیت 
شود منتشر می www.uast.ac.irسایت دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به نشانی اینترنتی الزم است براساس برنامه زمانی که به همراه فهرست اسامی آنان از طریق 

براساس نتیجه مصاحبه یا آزمون عملی انجام خواهد  گزینش نهایی( مراجعه نمایند. بدیهی است 4اعالم شده مندرج در جدول شماره ) هایبرای انجام مراحل فوق به نشانی
 شد.

 مشخص شده است. ●( با عالمت 51الی  6متمرکز در جداول شماره )های نیمهکدرشته محل تذکر:

 نامثبت -5
 رنتی:نام اینتتکالیف داوطلب و مراحل ثبت (1-5

 داوطلب شرکت در پذیرش باید یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:
 www.sanjesh.org نشانی اینترنتیمراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به  الف(
 ت سازمان سنجش آموزش کشور.نام از طریق سایدریافت دفترچه راهنمای ثبت ب(
باشد، با مراجعه به ها فعال میهای عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آننام به صورت اینترنتی. داوطلبان الزم است به وسیله کارتپرداخت هزینه ثبت پ(

 نام اقدام نمایند.نام شرکت در پذیرش، نسبت به ثبتبتهزار( ریال به عنوان وجه ث یکصد و پنجاه) 000/150سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 
 نام.آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبت ت(

وزش کشور پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط پذیرش، با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آمداوطلب باید 
ای نظام حرفه کاردانیو دوره کاردانی فنی نام اقدام نماید. الزم به توضیح است که دفترچه راهنمای پذیرش دوره نسبت به ثبت www.sanjesh.org نشانی اینترنتیبه 

نام اینترنتی در سایت نام و اقدامات الزم برای انجام ثبتوه ورود به سایت برای ثبتو همچنین نح 1394سال  ماهبهمنآموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی 
 سازمان سنجش آموزش کشور آمده است.

 نام:( تاریخ ثبت2-5
 چهارشنبهاز روز  1394ل سا ماهبهمننظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی ای دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهنام جهت شرکت در پذیرش ثبت

 پذیرد.پایان می 20/11/94مورخ  شنبهسهآغاز و در روز  14/11/94مورخ 
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 تذکرات مهم:

 مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود. (1

 شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود.مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل (2

 کار گیرد.باشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را بهانامه قابل تغییر نمیمندرجات فرم تقاض (3

نام در مرکز آموزش و یا حین تحصیل( مشخص شود که فرد داوطلب، اطالعات غیرواقعی و یا مدارک مجهول ارایه ثبت، اینترنتی نامپذیرش )ثبتدر هر مرحله از  (4

باشد، ضمن جلوگیری از ادامه تحصیل نامبرده با وی مطابق قوانین و مقررات وزارت علوم، است و یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نمی نموده

 تحقیقات و فناوری برخورد به عمل خواهد آمد.

 ت، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد.نام الکترونیکی )اینترنتی( از کلیه صفحاان ثبتبایست پس از پای( داوطلب می5

 های آموزشی چهارگانهراهنمای انتخاب رشته تحصیلی برای گروه -6

آمده است. منحصرا  (5و  2های تحصیلی و با توجه به شرایط اختصاصی هر یک از مراکز آموزشی که در جداول شماره )هر داوطلب براساس میزان عالقمندی خود به رشته

 در یکی از چهار گروه آموزشی اصلی شامل: صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شرکت نماید.تواند می

ف ( تعری5در جدول شماره )نماید. ا مشخص میپذیرش ر دارای اولویتهای مرتبط های تحصیلی و دیپلم، رشتهکد زیرگروه آموزشی ( گروه و2مندرجات جدول شماره )

( این دفترچه معرف کدرشته محل و عنوان 51الی  6شاغل و شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی درج شده است. مندرجات جداول شماره )

راساس استان، شهر و مرکز آموزشی های آموزشی چهارگانه بهای گروهرشته، ظرفیت پذیرش اعم از آزاد و شاغل، کد اشتغال و نیز جنس پذیرش هر یک از کدرشته محل

 باشد.می

های گروه آموزشی کشاورزی، جداول ( مربوط به کدرشته محل29الی  21های گروه آموزشی صنعت، جداول شماره )( مربوط به کدرشته محل20الی  6جداول شماره )

های گروه آموزشی ( مربوط به کدرشته محل51الی  40و جداول شماره ) های گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی( مربوط به کدرشته محل39الی  30شماره )

 باشد.فرهنگ و هنر می

 ، در انتخاب رشته به نکات زیر توجه نمایند:و آزاد داوطلبان اعم از شاغلالزم است 

 (، مربوط به مرکز آموزش آن 5مندرج در جدول شماره )شود قبل از درج کدرشته محل مورد عالقه در داخل تقاضانامه، به شرایط اختصاصی به داوطلبان توصیه می

 کدرشته محل، توجه نمایند.

 باشد.ترتیب اولویت انتخاب کدرشته محل داوطلبان برحسب عالقه آنان می 

 باشند آن کدرشته د شرایط میت مورد پذیرش آن توجه نمایند و چنانچه واجیبایست به ظرفیت پذیرش شاغل و آزاد کدرشته محل مورد تقاضا و نیز جنسداوطلبان می

 محل را انتخاب نمایند.

 آموزشی مطابق جدول شماره  گروهدر یک  صرفاهای تحصیلی موجود، ( کدرشته محل )در صورت وجود( از بین رشته30) سیمجاز به انتخاب حداکثر  داوطلب آزاد

 خواهد شد. حذفلب های داوطانتخاب، تمامی گروه آموزشیباشد. در صورت انتخاب از چند ( می2)

 آموزشی مطابق جدول  زیرگروهدر یک  صرفاهای تحصیلی موجود، ( کدرشته محل )در صورت وجود( از بین رشته30) سیمجاز به انتخاب حداکثر  داوطلب شاغل

 خواهد شد. حذفهای داوطلب انتخاب، تمامی زیرگروه آموزشیباشد. در صورت انتخاب از چند ( می2شماره )

 ( توجه نمایند 5شود هنگام انتخاب رشته از مراکز آموزشی، به تعریف شاغل آن مرکز مندرج در جدول شماره )ان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل توصیه میبه داوطلب

 باشند، اقدام به انتخاب آن کدرشته محل نمایند.و چنانچه از نظر مرکز آموزشی ذیربط شاغل می

 گردد.تلقی می« یکنلمکان»صورت پذیرش ایشان های تحصیلی مرتبط با زمینه شغلی خود انتخاب نمایند، در غیر اینرشتهبایست صرفا از داوطلبان شاغل می 

 در سایر مراکز  در صورت وجود رشته مرتبطباشد، می 250الی  100( یکی از کدهای 5ها براساس تعاریف مندرج در جدول شماره )داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن

گردد که در شاغل به فردی اطالق می :199تعریف شاغل کد اشتغال کز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند. براساس توانند از آن مرمی ،199وزشی با کد اشتغال آم

 کار باشد.ته و مشغول بهسال سابقه کار مرتبط داشها اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداقل یکهای اجرایی و شرکتدستگاه

 انتخاب رشته: نحوه
( 20الی  6های این گروه آموزشی که در جداول شماره )تواند از کدرشته محل(، می2پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره ) به عنوان مثال: داوطلب آزاد

و با توجه به جنس پذیرش به ترتیب اولویت انتخاب نماید. انتخاب رشته از دیگر جداول  ( کدرشته محل را )در صورت وجود( براساس عالقه30)سی آمده است، حداکثر 
 باشد. مینبرای این داوطلب مجاز 

ای هنماید. سپس با مراجعه به کدرشته محلرا انتخاب می 101(، زیرگروه آموزشی 2پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره ) به عنوان مثال: داوطلب شاغل
 ( کدرشته محل را )در صورت وجود( که براساس تعاریف مندرج در جدول 30)سی ( آمده است، حداکثر 6مربوط به این زیرگروه آموزشی که در جدول شماره )

انتخاب رشته از دیگر جداول برای این  نماید.میبه ترتیب اولویت انتخاب براساس عالقه و باشد و نیز با توجه به جنس پذیرش ( مرتبط با زمینه شغلی ایشان می5شماره )
 باشد. مینداوطلب مجاز 
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 تذکرات بسیار مهم:
کل صحیح ز معدل اعالم شده از سوی داوطلب به هر دلیل از جمله: ورود اشتباه معدل کل یا عدم آگاهی داوطلب ا دیپلممغایرت در معدل کل مسئولیت هرگونه  (1

متوجه خود وی بوده پایان تحصیالت متوسطه مندرج در گواهینامه ای، کاردانش و نظری( یا معدل کل متوسطه )فنی و حرفه ساله برای داوطلبان نظام جدیددیپلم سه
 گردد.تلقی می« یکنلمکان»شدن قبولی فرد و در صورت پذیرفته

ود را به مرکز آموزش ذیربط ارایه نماید. در غیر این صورت قبولی خگواهینامه پایان تحصیالت متوسطه یا گواهی معتبر دیپلم نام بایست در زمان ثبتداوطلب می (2
 گردد.تلقی می« یکنلمکان»وی 

تلقی « یکنلمکان»باشد. در غیر این صورت قبولی وی های مرتبط با زمینه شغلی از گروه آموزشی مربوط به خود میداوطلب شاغل صرفا مجاز به انتخاب رشته (3
 گردد.می
نام دقیقا مشخص نمایند. در صورت مغایرت سهمیه بایست نوع سهمیه خود را در تقاضانامه ثبتمیو ایثارگران رزمندگان  استفاده از سهمیه شاغل، آزاد،یان متقاض (4

 گردد.تلقی می« یکنلمکان»انتخابی، قبولی آنان 

 
  نظام آموزش مهارتی ایحرفهکاردانی فنی و دوره کاردانی شهریه دوره  -7
ای نظام حرفه کاردانی فنی و دوره کاردانیشدگان دوره کاربردی مبنای محاسبه شهریه و نحوه پرداخت آن برای پذیرفتهابر مصوبه هیات امنای دانشگاه جامع علمی ـبر

 باشد:( می1به شرح جدول شماره ) 1394سال  ماهبهمنکاربردی  آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ
 

 94 - 95سال تحصیلی  ایحرفه کاردانی فنی و دوره کاردانیشهریه دوره  (:1جدول شماره )

 گروه آموزشی
شهریه ثابت هر ترم 

 در طول دوره
 )ریال(

 شهریه متغیر

 دروس پایه، اصلی و تخصصی دروس عمومی

واحد نظری 
 )ریال(

 واحد عملی 
 )ریال(

 واحد نظری 
 )ریال(

 واحد 
 آزمایشگاهی 

 )ریال(

 واحد 
 اهی و پروژه کارگ

 )ریال(

 واحد  *
کاربینی و کارورزی 

 )ریال(
 000/690 448/344 952/317 720/198 464/238 728/145 800/601/3 صنعت

 000/690 336/258 936/216 040/149 464/238 728/145 264/805/2 کشاورزی

 000/690 960/264 464/238 728/145 464/238 728/145 784/879/2 مدیریت و خدمات اجتماعی

 000/690 960/264 464/238 976/158 464/238 728/145 904/119/3 فرهنگ و هنر 

  باشد.( می1از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول شماره ) %15حق نظارت دانشگاه 
 صیلی توسط هیات امنای دانشگاه اعالم و برای همه شهریه ثابت اعالم شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تح

 شود.دانشجویان اجرا می
 شود و در صورتی که زمان ها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد، بازگردانده نمیشهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آن

 شود.هریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمیانصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد، فقط ش

 های مشابه در مراکز علمی ـ کاربردی سایر )یک و نیم( برابر شهریه دوره 5/1ها در مراکز آموزش علمی ـ کاربردی مستقر در مناطق آزاد به میزان شهریه کلیه دوره
 باشد.مناطق کشور می

 شود.ضریب برای آن دسته از دانشجویان بومی که مدرک دیپلم متوسطه خود را از استان مربوط آن منطقه آزاد اخذ نموده باشند، اعمال نمی این تبصره:

 تذکر مهم:
شگاه به حساب غیرقابل باقیمانده به عنوان حق نظارت دان %15( به حساب مرکز و 1از کل شهریه )ثابت و متغیر( هر دانشجو مطابق مندرجات جدول شماره ) 85%

 گردد.برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز می
 شده واریز گردد.درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته هبه نام تمرکز وجو 2178699003006بایست به حساب سیبا شماره مبلغ حق نظارت می

 های تحصیلی دانشجویان ان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرداخت وام شهریه به منظور کمک تامین بخشی از هزینهبراساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجوی
شوند در هر سال تحصیلی های درمانی دانشجویان که براثر حوادث متقبل میهمچنین به منظور کمک به بخشی از هزینه باشد.پذیر میاز طریق مراکز آموزشی مربوط امکان

 گیرند.انشجویان الزما تحت پوشش بیمه حوادث  قرار مید
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 94 سالماه بهمنای و دوره کاردانی حرفه کاردانی فنی ههای دارای اولویت پذیرش دورو دیپلم تحصیلی هایرشته عناوین آموزشی، زیرگروه کد گروه،(: 2) شماره جدولادامه 

گروه 
 آموزشی

کد زیرگروه 
 آموزشی

 مرتبط هایدیپلم تحصیلی هایعناوین رشته
 پذیرش مورد

ت
صنع

 

101 

 - برق فنی کاردانی هواپیما، اویونیک فنی کاردانی صنعتی، الکترونیک فنی کاردانی ،(ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی
 فنی کاردانی صنعتی، برق - برق یفن کاردانی زرهی، خودروهای برق - برق فنی کاردانی انتقال، - برق فنی کاردانی نیروگاه، الکتریک

 - برق فنی کاردانی ساختمان، الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی مترو، برق - برق فنی کاردانی سنگین، آالتماشین برق - برق
 فنی کاردانی فنی، ارتباطات - رسانه فنی کاردانی ربات، فنی کاردانی توزیع، - برق فنی کاردانی الکتریکی، هایماشین نگهداری و تعمیر
 کاردانی مترو، کنترل و سیگنالینگ سیستم فنی کاردانی صدابرداری، تجهیزات - رسانه فنی کاردانی برداری،تصویر تجهیزات - رسانه

 براتمخا فنی کاردانی ها،داده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی کنترل، فنی کاردانی روستایی،( ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری فنی
 دستگاه برق تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی مترو، مخابرات فنی کاردانی فیبرنوری، و کابل - مخابرات فنی کاردانی رادیویی، انتقال -

 حفاری

 فیزیک ریاضی
 مهارتی

 فلزات، آزمون - الورژیمت فنی کاردانی گری،ریخته - جواهر و طال فنی کاردانی جوشکاری، فنی کاردانی جوش، بازرسی فنی کاردانی 102
 فوالد نورد - متالورژی فنی کاردانی گری،ریخته - متالورژی فنی کاردانی

103 

 تجهیزات فنی کاردانی مکانیکی، و فیزیکی هایکمیت شناسیاندازه فنی کاردانی دقیق، ابزار فنی کاردانی برقی،پله و آسانسور فنی کاردانی
 خودرو، کیفیت کنترل فنی کاردانی آالت،ماشین - چاپ صنایع فنی کاردانی هواپیما، نگهداری و تعمیر فنی کاردانی بنادر، آالتماشین و

 کمپرسور، و پمپ - مکانیک فنی کاردانی خانگی، لوازم فنی کاردانی گازرسانی، فنی کاردانی مکانیکی، قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی فرایندی، ثابت تجهیزات - مکانیک فنی کاردانی مان،ساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 دایکاست، هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی پالستیک، هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی صنعتی، آالتماشین

 - مکانیک فنی کاردانی فورج، هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی فلزی، هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی
 مکانیک فنی کاردانی راهسازی، هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی صنعتی، تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی افزار،ماشین

 خودروهای مکانیک فنی کاردانی خودرو، مکانیک فنی یکاردان حرارتی، نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی مکانیکی، هایسیستم مونتاژ -
( نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی مهمات، نگهداری فنی کاردانی صنعتی، کشینقشه فنی کاردانی مترو، مکانیک فنی کاردانی زرهی،

 حفاری دستگاه مکانیک تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی پهپاد، بدنه و موتور - دفاعی تجهیزات

104 
 خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی گسترده، هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری فنی کاردانی کامپیوتری، هایشبکه فنی کاردانی

 - افزارنرم فنی کاردانی کامپیوتری، هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی رسانه، - اطالعات فناوری فنی کاردانی شهر، الکترونیکی
 کامپیوتری سازیبرنامه

105 

 فنی کاردانی بتن، - عمران فنی کاردانی ها،پیمان امور - عمران فنی کاردانی شهرسازی، فنی کاردانی آهن،راه برداریبهره فنی کاردانی
 ابنیه و خط - عمران فنی کاردانی شهری، نقل و حمل - عمران فنی کاردانی سازی،تونل - عمران فنی کاردانی شهری، ترافیک - عمران
 - عمران فنی کاردانی آبی، هایسازه - عمران فنی کاردانی راهسازی، - عمران فنی کاردانی راهداری، - عمران فنی کاردانی مترو،
 خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی شبکه، و سد - عمران فنی کاردانی مترو، هایسازه - عمران فنی کاردانی ساخته،پیش هایسازه
 بردارینقشه - عمران فنی کاردانی زمینی، زیر هایآب منابع - عمران فنی کاردانی فاضالب، خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی آب،

 معماری - معماری فنی کاردانی روستایی، معماری - معماری فنی کاردانی ساختمان، مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی مسیر،
 شهری

 ساختمان - انرژی ممیزی فنی یکاردان 106

107 

 - سرامیک صنایع فنی کاردانی آزمایشگاه، - سرامیک صنایع فنی کاردانی حفاری، اسید و سیمان فنی کاردانی حفاری، سیال فنی کاردانی
 معدن فنی کاردانی ج،استخرا - معدن فنی کاردانی حفاری، عملیات فنی کاردانی کیفیت، کنترل - سیمان صنایع فنی کاردانی تولید، خط

 - معدن فنی کاردانی ساختمانی، هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی تزئینی، هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی اکتشاف، -
 سیمان تولید - مواد فنی کاردانی معدنی، مواد فراوری

 مترو ایمنی فنی کاردانی فنی، اظتحف و کار ایمنی فنی کاردانی فرودگاهی، زمینی ایمنی فنی کاردانی 108

109 
 کاردانی پزشکی، تشخیص آزمایشگاه تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی ها،فرآورده حمل و نگهداری - خون انتقال فنی کاردانی

 فنی کاردانی ون،استریلیزاسی و عفونی کنترل تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی عمل، اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی
 کیفیت کنترل - دارویی صنایع فنی کاردانی دارو، تولید - دارویی صنایع

 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی پرواز، دسیپچری فنی کاردانی 110
 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی 111

112 

 فنی کاردانی خودرو، فومی و کامپوزیتی قطعات - پلیمر فنی کاردانی درو،خو تزئینی و الستیک پالستیک، قطعات - پلیمر فنی کاردانی
 - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی بهداشتی، و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی غذایی، صنایع پساب و آب تصفیه

 آلکالی، کلر تولید خط - شیمیایی صنایع فنی کاردانی ز،گا پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی پالستیک، صنایع فنی کاردانی صنعتی،
 نفت فنی کاردانی فراورش، و تولید عملیات - گاز فنی کاردانی الستیک، صنایع فنی کاردانی سازی،رنگ - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 فیزیک ریاضی فراورش و تولید عملیات -
 تجربی علوم

 113 مهارتی
 فنی کاردانی خوراکی، روغن - غذایی صنایع فنی کاردانی آرد، - غذایی صنایع فنی کاردانی غذایی، - گاهیآزمایش شیمی فنی کاردانی
 غذایی صنایع فنی کاردانی قند، - غذایی صنایع فنی کاردانی خشکبار، فراوری - غذایی صنایع فنی کاردانی سازی،شیرینی - غذایی صنایع

 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی نان، - غذایی صنایع فنی کاردانی گزسازی، - اییغذ صنایع فنی کاردانی کنسرو، و کمپوت -

 ای،صفحه مبلمان صنایع فنی کاردانی کاغذ، و خمیر صنایع فنی کاردانی مبلمان، تولید - چوب صنایع فنی کاردانی کفش، تولید فنی کاردانی 114
 ریسندگی - نساجی صنایع فنی کاردانی پوست، و چرم - نساجی صنایع فنی کاردانی ی،ماشین فرش تولید - نساجی صنایع فنی کاردانی

 مهارتی پیروتکنیک فنی کاردانی 115

ی
کشاورز

 

201 
 نهال و بذر تولید - طبیعی منابع فنی کاردانی بیابانی، مناطق احیا - طبیعی منابع فنی کاردانی آبخیزداری، - طبیعی منابع فنی کاردانی
 - طبیعی منابع فنی کاردانی تلفیقی، جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی جنگلداری، - طبیعی منابع فنی کاردانی مرتعی، و جنگلی

 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی طبیعی، منابع حمایت و حفاظت

 تجربی علوم
 مهارتی

202 

 جو، و گندم تولید - زراعی امور فنی کاردانی روغنی، هایدانه تولید - اعیزر امور فنی کاردانی برنج، تولید - زراعی امور فنی کاردانی
 کاردانی فرنگی،توت پرورش - باغبانی فنی کاردانی زراعی، تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی نیشکر، تولید - زراعی امور فنی کاردانی

 فنی کاردانی مرکبات، تولید - باغبانی فنی کاردانی خوراکی، هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی صیفی، و سبزی تولید - باغبانی فنی
 کاردانی انگور، فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی نهال، پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی معتدله، مناطق هایمیوه تولید - باغبانی

 کاردانی زعفران، فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی خرما، فراوری و ولیدت - باغبانی فنی کاردانی پسته، فراوری و تولید - باغبانی فنی
 باغبانی فنی کاردانی ای،گلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی باغی، تولیدات - باغبانی فنی کاردانی زیتون، فراوری و تولید - باغبانی فنی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی معطر، و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی زینتی، گیاهان و گل -

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 

user
Rectangle
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 94 سالماه بهمنای و دوره کاردانی حرفه کاردانی فنی ههای دارای اولویت پذیرش دورو دیپلم تحصیلی هایرشته عناوین آموزشی، زیرگروه کد گروه،(: 2) شماره جدولادامه 

گروه 
 آموزشی

کد زیرگروه 
 آموزشی

 مرتبط هایدیپلم تحصیلی هایعناوین رشته
 پذیرش مورد

ی
کشاورز

 

203 
 دامپزشکی، آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی دامپزشکی، یاریبهداشت ایحرفه کاردانی دامی، محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 طیور، صنعتی پرورش - امپرورید فنی کاردانی عسل، زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی اسب، پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 تجربی علوم
 مهارتی

204 

 ماهیان شپرور و تکثیر - شیالت فنی کاردانی زینتی، آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی آبزیان، بهداشت ایحرفه کاردانی
 فنی کاردانی آبی،گرم هیانما پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی سردآبی، هیانما پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی خاویاری،

 برداریبهره و صید - تشیال فنی کاردانی آبزیان، منابع و ذخایر از حفاظت - شیالت فنی کاردانی میگو، پرورش و تکثیر - شیالت
 شیالتی محصوالت فراوری - شیالت فنی کاردانی آبزیان،

 - مکانیک فنی کاردانی باغی، و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی صیادی، شناورهای مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 205
 طبیعی منابع هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی دام، خوراک فراوری هایماشین مکانیک

 فیزیک ریاضی
 تجربی علوم

 مهارتی
 روستایی توسعه - ورزیکشا ترویج ایحرفه کاردانی 206

 تجربی علوم
 مهارتی

 خاک و آب فنی کاردانی خاک، بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی کشاورزی، آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی 207
 کشاورزی اراضی عمران -

 و گوشت - غذایی صنایع فنی کاردانی لبنی، هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی بیولوژیک، هایفراورده ایحرفه کاردانی 208
 گوشتی هایفراورده

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی 209
 فیزیک ریاضی
 تجربی علوم

 مهارتی

ت
مدیری

و 
 

ت
خدما

 
ی

اجتماع
 

301 

 محله، امور ایحرفه کاردانی شوراها، و دهیاری امور ایحرفه کاردانی زیارت، و حج امور ایحرفه کاردانی تعاون، امور ایحرفه کاردانی
 کاردانی خودرو، فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی تاکسیرانی، ایحرفه کاردانی صنفی، واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 کاردانی صنفی، واحدهای یوربهره - مدیریت ایحرفه کاردانی دفتری، امور - مدیریت ایحرفه کاردانی اداری، امور - مدیریت ایحرفه
 میهمانداری ایحرفه کاردانی تجاری، هایمجتمع سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی صنفی، هایتشکل سرپرستی - مدیریت ایحرفه

 هواپیما
 انسانی علوم

 مهارتی

302 
 امور - حقوق ایحرفه کاردانی قضایی، دتمعاض و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی اصناف، حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی قضایی، خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی ثبتی، حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی قضایی، ضابطین
 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی اختالف، حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی قضایی،

303 

 کاردانی داری،مطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی دارویاری، - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی تربیت، و اصالح یاحرفه کاردانی
 مددکاری ایحرفه کاردانی اجتماعی، اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی یاری،کودک ایحرفه کاردانی یاری،سالمت ایحرفه

 مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی کودک، مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه ردانیکا خانواده، مددکاری - اجتماعی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی سالمندان،

 فیزیک ریاضی
 تجربی علوم
 انسانی علوم

 مهارتی

304 
 خانه مربی تربیت ایحرفه کاردانی بستانی،دپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی شهروندی، هایآموزش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 کاردانی ذهنی، توانکم کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی ویژه، نیازهای با کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی نوجوان، و کودک
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی سیاسی، مروج تربیت ایحرفه کاردانی مهدکودک، مربی تربیت ایحرفه

 انسانی علوم
 و ایمنی ایحرفه کاردانی شهری، نجات و امداد ایحرفه کاردانی سوانح، امداد ایحرفه کاردانی شهری، حریق اطفای ایحرفه کاردانی 305 مهارتی

 ساختمانی تصرفات حفاظت

 - مدیریت ایحرفه کاردانی خدمات، و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی بندری، خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی 306
 تامین زنجیره و لجستیک

 اطالعات، فیزیکی تامین ایحرفه کاردانی سازمانی، اطالعات حفاظت امور ایحرفه کاردانی نظامی، سیگنالی اطالعات ایحرفه کاردانی 307
 ظامیانت ویژه عملیات ایحرفه کاردانی نظامی، اطالعات آوریجمع ایحرفه کاردانی

 فیزیک ریاضی
 تجربی علوم
 انسانی علوم

 مهارتی

308 

 ایحرفه کاردانی بازاریابی، ایحرفه کاردانی بیمه، امور ایحرفه کاردانی بورس، امور ایحرفه کاردانی بانکی، امور ایحرفه کاردانی
 بازرگانی ایحرفه کاردانی انبارداری، - بازرگانی ایحرفه کاردانی نمایشگاهی، امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی گمرکی، امور - بازرگانی

 کاردانی صنعتی، حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی دولتی، حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی امالک، مشاوره خدمات -
 حسابداری - حسابداری ایفهحر کاردانی مالیاتی، حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی مالی، حسابداری - حسابداری ایحرفه

 مشاوره خدمات ایحرفه کاردانی بیمه، هایشرکت حسابداری ایحرفه کاردانی حسابرسی، - حسابداری ایحرفه کاردانی صنفی، واحدهای
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی خودرو، معامالت

309 

 ایحرفه کاردانی اسکواش، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی جسمانی، آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی تکواندو، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی اندام، پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت

 پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی ،جودو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی تیراندازی، پایه مربیگری
 سوارکاری، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی ژیمناستیک، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی سواری،دوچرخه
 بدنی تربیت ایحرفه کاردانی ا،شن پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی شطرنج، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 کاراته، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی فوتسال، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی فوتبال، پایه مربیگری -
 کاردانی کوهنوردی، و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی کشتی، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی ای،زورخانه و پهلوانی ورزش پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی والیبال، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه
 بدنی تربیت یاحرفه کاردانی هندبال، پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی ایران، ملی رزم ورزش پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی معلولین، ورزش مربیگری -

 پوست زیبایی مراقبت ایحرفه کاردانی مردانه، پیرایش ایحرفه کاردانی زنانه، پیرایش ایحرفه کاردانی زنانه، آرایش ایحرفه کاردانی 310
 مو و

گ
فرهن

و 
 

هنر
 401 

 ایحرفه کاردانی ویراستاری، - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی موزه، امور - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی گی،فرهن امور ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی نوجوان، و کودک فرهنگی امور مربی تربیت ایحرفه کاردانی تبلیغات، ایحرفه کاردانی رسانی،اطالع و کتابداری امور

 مهارتی عمومی روابط

 کاردانی سرایی،مرثیه و مدیحه ایحرفه کاردانی کریم، قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی کریم، قرآن مبلغ تربیت ایحرفه نیکاردا 402
 اسالمی تربیت و اندیشه مروج ایحرفه

 گروه آموزشی هیوا
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 94 سالماه بهمنای و دوره کاردانی حرفه کاردانی فنی ههای دارای اولویت پذیرش دورو دیپلم تحصیلی هایرشته عناوین آموزشی، زیرگروه کد گروه،(: 2) شماره جدولادامه 

گروه 
 آموزشی

کد زیرگروه 
 آموزشی

 مرتبط هایدیپلم تحصیلی هایعناوین رشته
 پذیرش مورد

گ
فرهن

و 
 

هنر
 

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 403

 مهارتی

404 

 متون و مکتوب آثار - نیولیاسپا زبان مترجمی ایحرفه کاردانی شنیداری، و اریدید آثار - اسپانیولی  زبان مترجمی ایحرفه کاردانی
 و مکتوب آثار - نگلیسیا زبان مترجمی ایحرفه کاردانی شنیداری، و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی رسمی،
 مکتوب آثار - فرانسوی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی یداری،شن و دیداری آثار - فرانسوی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی رسمی، متون

 رسمی متون و

 چاپ ایحرفه کاردانی چاپ، راحیط - چاپ ایحرفه کاردانی صحافی، - چاپ ایحرفه کاردانی پوشاک، چاپ - چاپ ایحرفه کاردانی 405
 نشر و

406 

 - دستی صنایع ایحرفه کاردانی دستباف، فرش - دستی صنایع ایحرفه یکاردان سنتی، کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 طال ایحرفه کاردانی قیمتی، هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی کفش، و کیف طراحی ایحرفه کاردانی چوبی، مصنوعات

 - جواهر و طال ایحرفه کاردانی یورآالت،ز تراش و ساخت - جواهر و طال ایحرفه کاردانی دست، با زیورآالت ساخت - جواهر و
 سازیملیله - جواهر و طال ایحرفه کاردانی گوهرنشانی،

407 
 عکاسی، - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی خوشنویسی، - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی داخلی، معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی نقاشی، - تجسمی هنرهای ایحرفه اردانیک گرافیک، - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 دیواری نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی ایرانی،

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی لباس، تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 408
 هتلداری ایحرفه کاردانی گردشگری، ایحرفه نیکاردا قنادی، ایحرفه کاردانی آشپزی، ایحرفه کاردانی 409

410 
 - سینما ایحرفه کاردانی برداری،تصویر - سینما ایحرفه کاردانی فیلم، تدوین - سینما ایحرفه کاردانی انیمیشن، ایحرفه کاردانی

 نویسی،نامهفیلم - سینما ایحرفه کاردانی ی،سازفیلم - سینما ایحرفه کاردانی صدابرداری، - سینما ایحرفه کاردانی ویژه، هایجلوه
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی خبری، عکاسی ایحرفه کاردانی

 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی ایرانی، ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی ایرانی، آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی 411
 صحنه طراحی - نمایشی هنرهای ایحرفه کاردانی گریم، ایحرفه کاردانی گری،بازی ایحرفه کاردانی 412

 

 

 

  

 گروه آموزشی هیوا
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 1394ماه سال ای بهمنکاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مورد پذیرش در دوره های مرتبط(: گروه، کد زیرگروه آموزشی، دیپلم3ادامه جدول شماره )

گروه 
 آموزشی

 کد زیرگروه
 آموزشی

 یپلم های مرتبط مورد پذیرشدیپلم و کد د
 ایفنی و حرفه

 نظام قدیم 
 ایفنی و حرفه

 کد رایانه ای دیپلم کاردانش نظام جدید 
ت

صنع
 

101 

 الکترونیک
(4001 - 4100) 

 الکتروتکنیک برق
(4010 - 4101) 

 الکتروتکینک
(1210 - 1211) 

 الکترونیک
(1200 - 1201) 

6113 - 6114 - 6215 - 6241 - 8001 - 8002 - 8003 - 8004 - 8005 - 8006 - 8007 
- 8008 - 8009 - 8010 - 8011 - 8012 - 8013 - 8014 - 8015 - 8016 - 8017 - 

8018 - 8019 - 8020 - 8021 - 8022 - 8023 - 8024 - 8025 - 8026 - 8027 - 8028 
- 8029 - 8030 - 8031 - 8032 - 8033 - 8034 - 8035 - 8036 - 8037 - 8038 - 

8039 - 8040 - 8041 - 8042 - 8043 - 8044 - 8552 - 8553 - 8554 - 8651 - 8663 
- 8667 - 9017 - 9019 - 9020 - 9021 - 9029 - 9070 - 9071 - 9072 - 9073 - 

9084 - 9085 - 9091 - 9124 - 9125 - 9132 - 9133 - 9137 - 9138 - 9139 - 9140 
- 9165 - 9208 - 9209 - 9215 - 9247 - 9248 - 9299 - 9307 - 9311 - 9312 - 

9371 - 9372 - 9373 - 9374 - 9375 - 9376 - 9377 - 9381 - 9382 - 9525 - 9708 
- 9709 - 9710 - 9711 - 9712 - 9713 - 9714 - 9762 - 9784 - 9851 - 9852 - 

9853 - 9875 - 9879 - 9884 - 9885 - 9899 - 9900 - 9902 - 9910 - 9911 - 9912 
- 9932 - 9935 - 9957 - 9958 - 9959 - 9960 - 9961 - 9962 - 9963 - 9964 - 

9965 - 9966 - 9967 - 9968 - 9969 - 9970 - 9971 - 9972 - 9999 

102 

 -گریریخته
 ذوب - سازیمدل

 فلزات
(4130 - 4105) 

 صنایع -فلزی صنایع
 مکانیک و فلزی

 عمومی
(4050 - 4104) 

 فلزی صنایع
(1131 - 1130) 

 متالورژی
(1231 - 1230) 

6129 - 6130 - 6192 - 6196 - 6213 - 6243 - 6244 - 6245 - 6246 - 8129 - 8130 
- 8131 - 8132 - 8133 - 8134 - 8135 - 8136 - 8137 - 8138 - 8139 - 8140 - 

8141 - 8142 - 8143 - 8144 - 8145 - 8146 - 8147 - 8148 - 8149 - 8150 - 8151 
- 8152 - 8153 - 8154 - 8155 - 8156 - 8157 - 8158 - 8159 - 8160 - 8161 - 

8162 - 8163 - 8164 - 8165 - 8166 - 8167 - 8168 - 8169 - 8170 - 8171 - 8172 
- 8173 - 8174 - 8175 - 8176 - 8177 - 8178 - 8179 - 8185 - 8186 - 8195 - 

8198 - 8199 - 8200 - 8201 - 8202 - 8208 - 8209 - 8211 - 8212 - 8220 - 8224 
- 8227 - 8228 - 8233 - 8578 - 8664 - 8665 - 8669 - 8704 - 8730 - 8731 - 

9074 - 9075 - 9108 - 9127 - 9134 - 9166 - 9207 - 9210 - 9249 - 9250 - 9258 
- 9305 - 9313 - 9378 - 9379 - 9380 - 9405 - 9406 - 9507 - 9528 - 9532 - 

9533 - 9760 - 9833 - 9874 - 9876 - 9903 - 9913 - 9999 

103 

 اتومکانیک
(4040 - 4108) 

 حرارتی تاسیسات
 تاسیسات - وبرودتی
 - وتبرید تهویه

 اشتیبهد تاسیسات
 وحرارتی

(4060 - 4109) 
 چاپ

(4080 - 4121) 
 - افزار ماشین

 مکانیک -سازیقالب
 افزار ماشین عمومی

 -عمومی مکانیک و
 فلزکاری -تراشکاری

(4020 - 4106) 
 موتورهای مکانیک

 دریایی
(4180) 
 دریانوردی) ناوبری

 (صیادی
(4160) 
 صنعتی کشینقشه

(4030 - 4107) 

 تاسیسات
(1150 - 1151) 

 چاپ
(1171 - 1170) 

 تولید و ساخت
(1121 - 1120) 

 خودرو مکانیک
(1141 - 1140) 

 موتورهای مکانیک
 دریایی

(1350 - 1351) 
 ناوبری

(1340 - 1341) 
 عمومی کشینقشه

(1111 - 1110) 

6101 - 6102 - 6103 - 6108 - 6109 - 6110 - 6111 - 6112 - 6113 - 6114 - 6115 
- 6116 - 6118 - 6119 - 6120 - 6121 - 6122 - 6128 - 6193 - 6194 - 6195 - 

6197 - 6198 - 6199 - 6200 - 6201 - 6202 - 6203 - 6204 - 6205 - 6206 - 6207 
- 6208 - 6209 - 6210 - 6211 - 6212 - 6236 - 6239 - 6248 - 6261 - 6262 - 

6263 - 6264 - 6265 - 6266 - 6267 - 8180 - 8181 - 8182 - 8183 - 8184 - 8187 
- 8188 - 8189 - 8190 - 8191 - 8192 - 8193 - 8194 - 8196 - 8197 - 8203 - 

8204 - 8205 - 8206 - 8207 - 8210 - 8213 - 8214 - 8215 - 8216 - 8217 - 8218 
- 8219 - 8221 - 8222 - 8223 - 8225 - 8226 - 8229 - 8230 - 8231 - 8232 - 

8234 - 8262 - 8263 - 8264 - 8265 - 8266 - 8267 - 8268 - 8269 - 8270 - 8271 
- 8272 - 8273 - 8274 - 8275 - 8276 - 8277 - 8278 - 8279 - 8280 - 8281 - 

8282 - 8283 - 8284 - 8285 - 8286 - 8287 - 8288 - 8289 - 8290 - 8291 - 8292 
- 8293 - 8294 - 8295 - 8296 - 8297 - 8298 - 8299 - 8300 - 8301 - 8302 - 

8303 - 8304 - 8305 - 8306 - 8307 - 8308 - 8309 - 8310 - 8311 - 8312 - 8313 
- 8314 - 8315 - 8316 - 8317 - 8318 - 8319 - 8320 - 8321 - 8322 - 8323 - 

8324 - 8325 - 8326 - 8327 - 8328 - 8329 - 8330 - 8331 - 8332 - 8333 - 8334 
- 8335 - 8336 - 8337 - 8338 - 8339 - 8340 - 8341 - 8342 - 8343 - 8344 - 

8345 - 8368 - 8369 - 8370 - 8371 - 8372 - 8373 - 8374 - 8381 - 8382 - 8383 
- 8384 - 8385 - 8386 - 8387 - 8388 - 8560 - 8575 - 8576 - 8577 - 8586 - 

8587 - 8588 - 8589 - 8590 - 8591 - 8592 - 8593 - 8594 - 8595 - 8596 - 8597 
- 8598 - 8600 - 8652 - 8653 - 8654 - 8655 - 8656 - 8671 - 8779 - 9077 - 

9092 - 9098 - 9099 - 9107 - 9126 - 9128 - 9129 - 9135 - 9136 - 9149 - 9167 
- 9206 - 9211 - 9212 - 9214 - 9216 - 9217 - 9218 - 9219 - 9251 - 9254 - 

9259 - 9287 - 9289 - 9309 - 9310 - 9316 - 9318 - 9383 - 9384 - 9385 - 9386 
- 9387 - 9388 - 9390 - 9391 - 9395 - 9396 - 9397 - 9398 - 9399 - 9407 - 

9408 - 9409 - 9410 - 9411 - 9422 - 9423 - 9424 - 9524 - 9526 - 9527 - 9529 
- 9720 - 9721 - 9722 - 9728 - 9729 - 9744 - 9755 - 9756 - 9758 - 9759 - 

9785 - 9806 - 9807 - 9828 - 9830 - 9832 - 9848 - 9849 - 9850 - 9867 - 9868 
- 9877 - 9878 - 9892 - 9895 - 9896 - 9897 - 9898 - 9929 - 9930 - 9931 - 

9932 - 9933 - 9934 - 9959 - 9960 - 9961 - 9963 - 9969 - 9999 

104 - 
 کامپیوتر

(2501 - 2500) 

6101 - 6137 - 6138 - 6139 - 6140 - 6232 - 6233 - 6234 - 6271 - 6272 - 6273 
- 8045 - 8046 - 8047 - 8048 - 8049 - 8050 - 8051 - 8052 - 8053 - 8054 - 

8055 - 8056 - 8057 - 8672 - 8673 - 8778 - 9057 - 9093 - 9199 - 9282 - 9283 
- 9317 - 9425 - 9500 - 9745 - 9746 - 9747 - 9748 - 9749 - 9750 - 9834 - 

9835 - 9854 - 9855 - 9856 - 9999 

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 

user
Rectangle
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 1394ماه سال ای بهمنکاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مورد پذیرش در دوره های مرتبط(: گروه، کد زیرگروه آموزشی، دیپلم3ادامه جدول شماره )

گروه 
 آموزشی

 کد زیرگروه
 آموزشی

 یپلم های مرتبط مورد پذیرشدیپلم و کد د
 ایفنی و حرفه

 نظام قدیم 
 ایفنی و حرفه

 کد رایانه ای دیپلم کاردانش نظام جدید 
ت

صنع
 

105 

 ساختمان
(4090 - 4102) 

 معماری
(4103) 
 معماری کشینقشه

(4100) 

 ساختمان
(1300 - 1301) 

 بردارینقشه
(1311 - 1310) 

 معماری کشینقشه
(2411 - 2410) 

6184 - 6185 - 6186 - 6187 - 6188 - 6189 - 6190 - 6214 - 6240 - 8058 - 8059 
- 8060 - 8061 - 8062 - 8063 - 8064 - 8065 - 8066 - 8067 - 8068 - 8069 - 

8070 - 8071 - 8072 - 8073 - 8074 - 8075 - 8076 - 8077 - 8078 - 8079 - 8080 
- 8081 - 8082 - 8083 - 8084 - 8085 - 8086 - 8087 - 8088 - 8089 - 8090 - 

8091 - 8092 - 8093 - 8094 - 8095 - 8096 - 8097 - 8098 - 8099 - 8100 - 8101 
- 8102 - 8103 - 8104 - 8105 - 8106 - 8107 - 8108 - 8109 - 8110 - 8111 - 

8112 - 8113 - 8114 - 8115 - 8116 - 8117 - 8118 - 8119 - 8120 - 8121 - 8122 
- 8123 - 8124 - 8125 - 8126 - 8127 - 8128 - 8676 - 8677 - 8678 - 8679 - 

8680 - 8681 - 8695 - 9062 - 9064 - 9141 - 9142 - 9143 - 9180 - 9182 - 9185 
- 9200 - 9203 - 9214 - 9217 - 9308 - 9400 - 9401 - 9402 - 9403 - 9404 - 

9412 - 9413 - 9414 - 9415 - 9421 - 9520 - 9534 - 9535 - 9773 - 9831 - 9922 
- 9999 

106 - - 9929 - 9999 

107 

 صنعتی سرامیک
(4140) 
 آالتماشین - معدن

 معدن
(4150 - 4110) 

 سرامیک
(1261 - 1260) 

 سیمان
(1281 - 1275) 

 معدن
(1271 - 1270) 

6123 - 6124 - 6132 - 6133 - 6237 - 8346 - 8426 - 8427 - 8675 - 8705 - 9056 
- 9060 - 9192 - 9197 - 9294 - 9509 - 9513 - 9536 - 9540 - 9541 - 9761 - 

9783 - 9808 - 9829 - 9836 - 9838 - 9839 - 9880 - 9891 - 9893 - 9944 - 9999 

108 - - 9999 

109 - - 9731 - 9732 - 9764 - 9999 

110 - - 
6131 - 6221 - 6222 - 8414 - 8425 - 8674 - 8700 - 8701 - 8779 - 9116 - 9117 

- 9314 - 9315 - 9519 - 9549 - 9552 - 9560 - 9561 - 9562 - 9572 - 9580 - 
9581 - 9589 - 9622 - 9728 - 9729 - 9730 - 9829 - 9847 - 9941 - 9999 

111 - - 9999 

112 

 - صنعتی شیمی
 شیمیایی صنایع

 - اپراتوری)
 شیمیست

 (آزمایشگاهی
(4113 - 4110 - 

4112) 

 شیمیایی صنایع
(1241 - 1240) 

6109 - 6111 - 6134 - 6135 - 9196 - 9320 - 9508 - 9731 - 9832 - 9937 - 9938 
- 9939 - 9940 - 9999 

 غذایی صنایع 113
(4290 - 4120) 

 غذایی صنایع
(3561 - 3560) 

6173 - 6223 - 8536 - 8537 - 8538 - 8539 - 8540 - 8541 - 8542 - 8543 - 8544 
- 8545 - 8546 - 8547 - 8548 - 8890 - 9284 - 9306 - 9440 - 9489 - 9490 - 

9768 - 9778 - 9801 - 9804 - 9805 - 9812 - 9999 

114 

 - نساجی ژیتکنولو
 - نساجی شیمی

 رنگرزی
(4120) 

 - چوب صنایع
 و چوب صنایع

 - درودگری
 تزیینات و درودگری

 درودگری - داخلی
 مبلمان صنایع

(4070) 

 و چوب صنایع
 کاغذ

(1161 - 1160) 
 نساجی صنایع

(1251 - 1250) 

6104 - 6105 - 6106 - 6107 - 6125 - 6126 - 6135 - 6136 - 6251 - 6252 - 6253 
- 6254 - 6255 - 6256 - 6257 - 8235 - 8236 - 8237 - 8238 - 8239 - 8240 - 

8241 - 8242 - 8243 - 8244 - 8245 - 8246 - 8247 - 8248 - 8249 - 8250 - 8251 
- 8252 - 8253 - 8254 - 8255 - 8256 - 8257 - 8258 - 8259 - 8260 - 8261 - 

8347 - 8348 - 8349 - 8350 - 8351 - 8352 - 8353 - 8354 - 8355 - 8356 - 8357 
- 8358 - 8359 - 8360 - 8361 - 8362 - 8363 - 8364 - 8365 - 8366 - 8367 - 

8375 - 8376 - 8377 - 8378 - 8379 - 8380 - 8428 - 8429 - 8670 - 9067 - 9076 
- 9078 - 9095 - 9096 - 9097 - 9130 - 9144 - 9145 - 9146 - 9147 - 9148 - 

9204 - 9205 - 9213 - 9232 - 9233 - 9252 - 9253 - 9255 - 9319 - 9321 - 9392 
- 9393 - 9394 - 9531 - 9538 - 9539 - 9542 - 9544 - 9545 - 9809 - 9811 - 

9843 - 9844 - 9845 - 9846 - 9882 - 9917 - 9918 - 9925 - 9926 - 9938 - 9945 
- 9999 

 115 

 - صنعتی شیمی
 شیمیایی صنایع

 - اپراتوری)
 شیمیست

 (آزمایشگاهی
(4113 - 4110 - 

4112) 

 شیمیایی صنایع
(1241 - 1240) 9662 – 9665 - 9999 

ی
کشاورز

 

201 - - 9443 - 9444 - 9445 - 9446 - 9447 - 9499 - 9999 

 گروه آموزشی هیوا
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 1394ماه سال ای بهمنکاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مورد پذیرش در دوره های مرتبط(: گروه، کد زیرگروه آموزشی، دیپلم3ادامه جدول شماره )

گروه 
 آموزشی

 کد زیرگروه
 آموزشی

 یپلم های مرتبط مورد پذیرشدیپلم و کد د
 ایفنی و حرفه

 نظام قدیم 
 ایفنی و حرفه

 کد رایانه ای دیپلم کاردانش نظام جدید 
ی

کشاورز
 

202 
 عمومی کشاورزی

(4117 - 4270 - 
4116) 

 وباغی زراعی امور
(3541 - 3540) 

6144 - 6145 - 6216 - 6217 - 6218 - 6219 - 6231 - 8800 - 8801 - 8802 - 8803 
- 8804 - 8805 - 8806 - 8807 - 8808 - 8809 - 8810 - 8811 - 8812 - 8813 - 

8814 - 8815 - 8816 - 8817 - 8818 - 8819 - 8820 - 8821 - 8822 - 8823 - 8824 
- 8825 - 8826 - 8827 - 8828 - 8829 - 8830 - 8831 - 8832 - 8833 - 8834 - 

8835 - 8836 - 8837 - 8838 - 8839 - 8840 - 8841 - 8842 - 8843 - 8844 - 8870 
- 8876 - 8891 - 8892 - 9088 - 9170 - 9171 - 9172 - 9173 - 9174 - 9175 - 

9176 - 9443 - 9444 - 9445 - 9446 - 9447 - 9448 - 9449 - 9450 - 9451 - 9452 
- 9453 - 9454 - 9455 - 9456 - 9457 - 9458 - 9459 - 9460 - 9461 - 9462 - 

9463 - 9464 - 9465 - 9466 - 9467 - 9468 - 9469 - 9470 - 9471 - 9472 - 9473 
- 9474 - 9475 - 9476 - 9477 - 9478 - 9479 - 9480 - 9481 - 9482 - 9483 - 

9802 - 9803 - 9914 - 9915 - 9927 - 9928 - 9999 

203 
 عمومی کشاورزی

(4118 - 4115 - 
4270 - 4120) 

 دامی امور
(3520 - 3521) 

8297 - 8298 - 8299 - 8300 - 8301 - 8302 - 8303 - 8304 - 8305 - 8306 - 8546 
- 8548 - 8866 - 8867 - 8868 - 8869 - 8871 - 8872 - 8873 - 8874 - 8875 - 

8877 - 8879 - 8880 - 9464 - 9484 - 9485 - 9486 - 9487 - 9488 - 9502 - 9503 
- 9504 - 9505 - 9506 - 9758 - 9795 - 9796 - 9857 - 9946 - 9947 - 9948 - 

9950 - 9952 - 9953 - 9954 - 9956 - 9999 

 عمومی کشاورزی 204
(4270) 

 دامی امور
(3520 - 3521) 

8873 - 8874 - 8877 - 8879 - 8880 - 9502 - 9503 - 9504 - 9505 - 9506 - 9796 
- 9999 

205 
 هایشینما

 کشاورزی
(4280 - 4114) 

 هایماشین
 کشاورزی

(3551 - 3550) 

6141 - 8848 - 8849 - 8850 - 8851 - 8852 - 8853 - 8854 - 8855 - 8856 - 8857 
- 8858 - 8859 - 8860 - 8861 - 8862 - 8863 - 8864 - 9290 - 9491 - 9492 - 

9493 - 9494 - 9495 - 9496 - 9497 - 9498 - 9499 - 9530 - 9543 - 9999 

206 - - 9999 

207 - - 9999 

208 - - 9999 

209 - - 9999 

ت
مدیری

و 
 

ت
خدما

 
ی

اجتماع
 

301 

 - بازرگانی و اداری
 بانکداری - بازرگانی

 - گریمنشی -
 حسابداری

(4190) 

 بازرگانی حسابداری
(2470 - 2471) 

6171 - 8527 - 8528 - 8529 - 8530 - 8531 - 8532 - 8533 - 8794 - 8795 - 8796 
- 8798 - 9081 - 9082 - 9083 - 9086 - 9089 - 9154 - 9291 - 9326 - 9327 - 

9419 - 9436 - 9769 - 9780 - 9781 - 9859 - 9999 

302 - - 8549 - 8550 - 8645 - 8646 - 9743 - 9871 - 9999 

303 

 داریخانه
(4210) 

 بهیاری - کودکیاری
(4124 - 4200 - 

4125) 

 کودکیاری
(2491 - 2490) 

 خانواده مدیریت
(2521 - 2520) 

6169 - 6170 - 6177 - 6178 - 8483 - 8484 - 8486 - 8487 - 8488 - 8490 - 8491 
- 8492 - 8493 - 8494 - 8497 - 8498 - 8502 - 8503 - 8504 - 8508 - 8510 - 

8511 - 8512 - 8513 - 8514 - 8515 - 8516 - 8517 - 8518 - 8519 - 8520 - 8522 
- 8523 - 8524 - 8525 - 8526 - 8561 - 8562 - 8563 - 8564 - 8565 - 8566 - 

8567 - 8568 - 8569 - 8572 - 8586 - 8682 - 9201 - 9441 - 9442 - 9725 - 9726 
- 9727 - 9732 - 9764 - 9858 - 9999 

304 - - 6230 - 9510 - 9511 - 9999 

305 - - 9090 - 9999 

306 - - 9999 

307 - - 9999 

308 

 - بازرگانی و اداری
 بانکداری - بازرگانی

 - گریمنشی -
 حسابداری

(4123 - 4190 - 
4122) 

 بازرگانی حسابداری
(2471 - 2470) 

6171 - 6172 - 8527 - 8528 - 8529 - 8530 - 8531 - 8532 - 8533 - 8534 - 8535 
- 8786 - 8787 - 8788 - 8789 - 8790 - 8791 - 8794 - 8795 - 8796 - 8798 - 

9065 - 9079 - 9080 - 9081 - 9082 - 9083 - 9086 - 9089 - 9154 - 9155 - 9291 
- 9292 - 9326 - 9327 - 9419 - 9420 - 9436 - 9769 - 9780 - 9781 - 9782 - 

9859 - 9860 - 9999 

 بدنیتربیت 309
(4220) 

 بدنیتربیت
(2511 - 2510) 9999 

310 - - 9999 

گ
فرهن

و 
 

هنر
 401 - - 9436 - 9769 - 9770 - 9771 - 9793 - 9794 - 9999 

402 - - 9999 

403 - - 9999 

 گروه آموزشی هیوا
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 1394ماه سال ای بهمنکاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مورد پذیرش در دوره های مرتبط(: گروه، کد زیرگروه آموزشی، دیپلم3ادامه جدول شماره )

گروه 
 آموزشی

 کد زیرگروه
 آموزشی

 یپلم های مرتبط مورد پذیرشدیپلم و کد د
 ایفنی و حرفه

 نظام قدیم 
 ایفنی و حرفه

 کد رایانه ای دیپلم کاردانش نظام جدید 
گ

فرهن
و 

 
هنر

 

404 - - 9999 

 چاپ 405
(4080 - 4121) 

 چاپ
(1170 - 1171) 

 دستی چاپ
(2381 - 2380) 

6128 - 8368 - 8369 - 8370 - 8371 - 8372 - 8373 - 8374 - 8381 - 8382 - 8383 
- 8384 - 8385 - 8386 - 8387 - 8388 - 8560 - 9218 - 9219 - 9318 - 9422 - 

9423 - 9424 - 9524 - 9744 - 9785 - 9848 - 9849 - 9850 - 9920 - 9999 

406 

 دستی صنایع
(4260 - 4127) 

 فرش
(4250 - 4126) 

 دستی صنایع
(2420 - 2421) 

6104 - 6105 - 6106 - 6107 - 6127 - 6131 - 6225 - 8389 - 8390 - 8391 - 8392 
- 8393 - 8394 - 8395 - 8396 - 8397 - 8398 - 8399 - 8400 - 8401 - 8402 - 

8403 - 8404 - 8405 - 8406 - 8407 - 8409 - 8410 - 8411 - 8412 - 8413 - 8414 
- 8415 - 8416 - 8417 - 8418 - 8419 - 8420 - 8421 - 8422 - 8423 - 8424 - 

8425 - 8674 - 8700 - 8701 - 8702 - 9051 - 9052 - 9066 - 9100 - 9101 - 9102 
- 9103 - 9104 - 9187 - 9188 - 9189 - 9190 - 9225 - 9226 - 9285 - 9293 - 

9314 - 9429 - 9430 - 9431 - 9432 - 9514 - 9515 - 9516 - 9518 - 9519 - 9537 
- 9767 - 9797 - 9810 - 9837 - 9842 - 9843 - 9844 - 9845 - 9846 - 9847 - 

9869 - 9886 - 9887 - 9888 - 9889 - 9890 - 9901 - 9940 - 9944 - 9945 - 9999 

407 
 - هنر - گرافیک

 نقاشی
(4240 - 4130) 

 دستیچاپ
(2381 - 2380) 

 گرافیک
(2391 - 2390) 

 نقاشی
(2431 - 2430) 

6175 - 6176 - 6226 - 9053 - 9054 - 9055 - 9058 - 9059 - 9061 - 9184 - 9221 
- 9222 - 9223 - 9256 - 9433 - 9434 - 9438 - 9439 - 9541 - 9840 - 9841 - 

9906 - 9907 - 9916 - 9919 - 9999 

408 
 و خیاطی - خیاطی

 تجارتی دوخت
(4230 - 4129) 

 دوخت و طراحی
(2401 - 2400) 

6146 - 6147 - 6148 - 6149 - 6150 - 6151 - 6152 - 6153 - 6227 - 6228 - 6229 
- 8430 - 8431 - 8432 - 8433 - 8434 - 8435 - 8436 - 8437 - 8438 - 8439 - 

8440 - 8441 - 8442 - 8443 - 8444 - 8445 - 8446 - 8447 - 8448 - 8449 - 8450 
- 8451 - 8452 - 8453 - 8454 - 8455 - 8456 - 8457 - 8458 - 8459 - 8460 - 

8461 - 8462 - 8463 - 8464 - 8465 - 8466 - 8467 - 8468 - 8469 - 8470 - 8485 
- 8489 - 8495 - 8496 - 8499 - 8500 - 8501 - 8505 - 8506 - 8507 - 8509 - 

8568 - 8570 - 8571 - 8573 - 8683 - 8684 - 8685 - 8686 - 8699 - 9118 - 9119 
- 9120 - 9121 - 9122 - 9123 - 9150 - 9151 - 9152 - 9153 - 9202 - 9298 - 

9417 - 9418 - 9512 - 9523 - 9861 - 9862 - 9863 - 9864 - 9865 - 9866 - 9923 
- 9924 - 9999 

409 - - 6174 - 6220 - 6224 - 9198 - 9511 - 9521 - 9522 - 9870 - 9894 - 9999 

410 - 

 صحنه پشتیبانی
(2351 - 2350) 

 نماییپویا
(2365) 

 سینما
(2451 - 2450) 

 نمایش
(2361 - 2360) 

6138 - 6139 - 6175 - 6176 - 6226 - 6232 - 8521 - 9050 - 9063 - 9068 - 9069 
- 9105 - 9106 - 9131 - 9181 - 9182 - 9183 - 9185 - 9186 - 9191 - 9193 - 

9194 - 9195 - 9220 - 9224 - 9227 - 9228 - 9229 - 9230 - 9231 - 9422 - 9426 
- 9427 - 9428 - 9435 - 9437 - 9748 - 9757 - 9765 - 9770 - 9771 - 9772 - 

9774 - 9785 - 9786 - 9793 - 9794 - 9797 - 9835 - 9848 - 9849 - 9855 - 9901 
- 9904 - 9905 - 9908 - 9909 - 9920 - 9921 - 9999 

411 
 ایرانی ساز) موسیقی

 (سازجهانی -
(4132 - 4131) 

 یرانیا ساز) موسیقی
 - جهانی ساز -

 (آهنگسازی
(2440 - 2445 - 

2443 - 2442 - 
2444 - 2441) 

8631 - 9191 - 9668 - 9936 - 9941 - 9942 - 9943 - 9999 

412 - - 9770 - 9771 - 9774 - 9793 - 9916 - 9919 - 9999 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه آموزشی هیوا
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 94 سال ای مهررفهکاردانی فنی و کاردانی ح هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، شتهر آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 شرقیآذربایجان استان

 شریعتی خیابان تبریز - تبریز فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 آموزش مرکز ارک کوچه جنوبی

 و شهید بنیاد کاربردی-علمی
 شرقی آذربایجان استان ایثارگران

041-35555612 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقیآذربایجان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 مرکز -حافظ خیابان - تبریز
 استان پژوهش و آموزش مدیریت

041-35402939 

 ایحرفه کاردانی
 کوهنوردی و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 دانشگاهی جهاد
 عالی زشآمو موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز دانشگاهی جهاد

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 خیابان -آبرسان - تبریز - تبریز
 -پزشکان کوی انتهای -تیر7

 جهاد ساختمان-دوکمال خیابان
 دانشگاهی

041-36590240 

 داخلی معماری - ریمعما ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز واحد گرکار خانه

 خیابان-منجم بلوار -تبریز - تبریز صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جنب -(ظهیری شهید)قالیچیلر

 علمی مرکز -آسمان آپارتمانهای
 تبریز کارگر خانه کاربردی
041-32842238 

 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات وریفنا
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

  ملی سازمان جمهوری ریاست
 ایران استاندارد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز استاندارد

 -تهران دروازه-تبریز - تبریز صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 خیابان -مرمر هتل روبروی
 -آ استاندارد کل اداره -استاندارد

 شرقی
041-33321191 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز دستی صنایع

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 -آبرسان چهارراه - تبریز - تبریز
 -بیالنکوه به نرسیده -تیر 7 خیابان

 کمال باغ -کمال شیخ کوچه
041-36580091-36560361 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی نرهایه ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کل دادگستری

 شرقیآذربایجان

 تبریز،شهرک - تبریز قضایی اضدتمع و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 متری 18نور، یاغچیان،خیابان

 2عماد،پالک
041-33853880 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 آذربایجان استان

 شرقی

 ربردیکا - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 شرقیآذربایجان

-تبریز -1 شماره ساختمان - تبریز قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
-گذرنامه از باالتر-صائب خیابان
 ساختمان  اخالقی امنیت جنب
 میانی کمربندی-تبریز -2 شماره
 دبیرستان جنب -طالقانی انتهای

 طالقانی
041-32188735 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
-علمی عالی

 مهارت کاربردی

 و کار تعاون، کل اداره
 استان اجتماعی رفاه

 شرقیآذربایجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 شرقیآذربایجان استان اجتماعی

 خیابان آخر -تبریز - تبریز اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 راه چهار به نرسیده -آخونی
 -مسکن بانک روبروی -دامپزشکی

 51 پالک
041-32879207 

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 شرقیآذربایجان

 - آزادی خیابان -تبریز - تبریز دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 روبروی-خاطر سلیمان خیابان
 بهزیستی اداره - نشانی آتش

 تبریز شهرستان
041-34782340 

 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوشکاری فنی کاردانی سراب ایحرفه و فنی

 مرکز -مهارت خیابان - سراب
 کاربردی-علمی آموزش
41-43225030 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز دو شماره ایحرفه و فنی

 بین -کنار چای خیابان - تبریز جوش بازرسی فنی کاردانی
-منجم بلوار و مرداد 5 بلوار

 شهید خ -13 کالنتری روبروی
 دستفروش

041-32814764 

 جوشکاری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز یک شماره ایحرفه و فنی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 -ابیحس دکتر بلوار -تبریز - تبریز

 پاستور متری 24 -شهر رجایی اول
041-33826933 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میانه ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 -زینبیه شهدای بلوار - میانه
 ایحرفه و فنی خیابان
41-52235092 

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی دانیکار
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد

 (تبریز)

 پسته فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 - تبریز:1 شماره ختمانسا - تبریز
 پارک روبروی  - عباسی خیابان

 5153715897:اندازکدپستی چشم
 15 پردیس،سعیدآبادکیلومتر -

 کارخانه روبروی تهران-تبریز جاده
 5133514143کدپستی زمزم

04135276280-35281661 

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی انگیاه - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی
 آبخیزداری - یعیطب منابع فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  سازمان
 صنعتی مدیریت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز صنعتی مدیریت سازمان

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 - ولیعصر کوی -تبریز - تبریز
 20 - شمالی شهریار خیابان انتهای

 صفا متری
041-33301581 

 مالی حسابداری - حسابداری ایفهحر کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 شرکت
 یدکموتورآران

 کاروزین

 کاربردی - علمی موزشآ مرکز
 آمیکو

 جلفا جاده 5 کیلومتر - جلفا - جلفا خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی
 ارس یادمان شرکت جنب - مرند

41-42072205 
 سنگین آالتماشین برق - برق فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز دیزل بنیان شرکت
 دیزل بنیان شرکت

 صنعتی منطقه -تبریز - تبریز فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 بنیان شرکت -صنعت بلوار- غرب

 دیزل
041-34480106 

 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 تولید سهامی شرکت
  دیزل موتورهای

 ایدم - ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دیزل موتورهای تولید شرکت

 ایدم - ایران

 -تبریز: مرکزی ساختمان - تبریز جوشکاری فنی کاردانی
 بلوار -غرب صنعتی منطقه

 شرکت- 4 صنعت خیابان -صنعت
 ایدم

041-34450011 

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 غذایی صنایع گروه
 عسل شیرین

 کاربردی - علمی شآموز مرکز
 عسل شیرین غذایی صنایع گروه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 - تبریز جاده 35 کیلومتر - تبریز
 - سلیمی صنعتی شهرک آذرشهر

 جامع دانشگاه - اول متری 30
 غذایی صنایع کاربردی علمی

 عسل شیرین
41-34328838 

 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی
 خشکبار فراوری - غذایی صنایع فنی کاردانی
 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی یکاردان

 سازیماشین گروه
 تبریز

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز سازیماشین گروه

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 گروه - قراملک -تبریز - تبریز
 آموزش مرکز -تبریز سازی ماشین

 وتحقیق
041-32896082 

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی دانیکار

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غله 8 منطقه بازرگانی

 بهمن 22 خیابان-تبریز - تبریز کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 روبروی راه نصف به نرسیده

 محالتی بیمارستان
041-34412323 

 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن ،صنعت
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقیآذربایجان واحد بازرگانی

 نافاص حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 شهر،جنب تبریز،رجایی - تبریز
 شهیدباالپور برادران بهداشت مرکز

041-33818932 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری یاحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 ربردیکا - علمی آموزش مرکز
 مراغه واحد بازرگانی

 خیابان: 1 شماره ساختمان - مراغه دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 پالک امیرالمؤمنین کوی پاسداران
 2شماره ساختمان     4

 اوحدی،خیابان مراغه،خیابان:
 منصور دبیرستان ساسان،جنب

41-37452238 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز کمپرسورسازی شرکت

  ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

 بلوار - قراملک - تبریز - تبریز
 - علمی آموزش مرکز - صنعت

 سازی کمپرسور کاربردی
041-32865713-14 

 دقیق ابزار فنی یکاردان
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 گازرسانی فنی کاردانی
 فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی
 کمپرسور و پمپ - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی یکاردان
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مراغه غذایی صنایع

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 مراغه،خیابان - مراغه

 ساسان،جنب اوحدی،خیابان
 منصور دبیرستان

041-37226032 

 ییغذا - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی

 هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 گسترده

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 داشتیکمه شهریار استاد

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 - شرقی آذربایجان - داشتیکمه
 استاد بلوار - داش تیکمه شهرستان
 سهند شهرک جنب -شهریار

41-43361302 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

  فنی ردانیکا
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فوالد نورد - متالورژی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شبستر

 - آذربایجانشرقی استان - شبستر مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 شرقی میالد خ - شبستر شهرستان

 رفبط متر صد میالد پل از بعد
 ده نوجه

41-42429292 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 شرقیآذربایجان استان

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 -بهمن 29 بلوار -تبریز - تبریز
 فرهنگی مجتمع -ولیعصر سرباالیی

 بهمن 22
041-33281017 

 بازیگری ایحرفه کاردانی
 صحافی - چاپ ایحرفه کاردانی

 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی
 گریم ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

 شرقیآذربایجان
 زیارت و حج ورام ایحرفه کاردانی

-آزادی خیابان-تبریز - تبریز
 مجتمع روبروی-حج خیابان
-دهم متری 10-میثاق آموزشی

 14پالک
041-34768586 

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و نشانیآتش سازمان

 تبریز ایمنی

 شهری حریق اطفای ایحرفه دانیکار
 سلیمان خیابان-تبریز - تبریز

 بهزیستی کل اداره روبروی-خاطر
041-34767770 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 ساختمانی تصرفات حفاظت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 بردیکار - علمی آموزش مرکز
 بناب شهرداری

 خ اول -باهنر خ -بناب - بناب سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 ثبت اداره روبروی -چمران

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 041-33724270

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 تبریز:1شماره ساختمان - تبریز
 به نرسیده طالقانی خیابان آخر

 ساختمان-عالمه معلم تربیت
 آزادی،اول تبریز،خیابان:2شماره
 قدیم،جنب بازار دارایی،هفته خیابان

 شهرداری حقوقی معاونت ساختمان
 تبریز

041-35244299 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 مترو ایمنی فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 مترو هایسازه - عمران فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 آذربایجان

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 سه - سنتو جاده - تبریز - تبریز

 قراملک راه
041-32898706 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 مترو برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی اردانیک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بناب آموزشی واحد

 جاده 5 کیلومتر - بناب - بناب توزیع - برق فنی کاردانی
 نیروگاه به نرسیده- تبریز -بناب
 صنعتی شهرک روی به رو - سهند

4137780221 

 کنترل فنی کاردانی

 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی

 آذربایجان
 غربی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان استان احمرهالل

 روبروی -کاشانی خیابان - ارومیه سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 - علمی اموزش مرکز -دارایی اداره

 استان احمر هالل بردیکار
044-33454111 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه دانشگاهی جهاد

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 -کاشانی خیابان: 1آدرس - ارومیه
 خانه -(ساحلی)سدارانپا خیابان

 5کیلومتر ارومیه:2آدرس    جوان
 کولق فرعی جاده-فرودگاه جاده

044-32417351-7 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  یفن کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان دستی صنایع

 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایرفهح کاردانی
  سلماس جاده 2 کیلومتر - ارومیه
 کاربردی علمی آموزش مرکز

 صنایع فرهنگی میراث سازمان
 استان گردشگری و دستی

044-32720208 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش

 پاسداران سپاه

 سپاه فرماندهی
 انقالب پاسداران
 استان اسالمی

 غربی آذربایجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان -( ع) حسین امام

 یغربآذربایجان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 1 همافر خیابان ارومیه - ارومیه
 اول کوچه گلستانی شهید خیابان

044-32772710 

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 تکواندو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 کریم آنقر مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 اسالمی تربیت و شهاندی مروج ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



19 

 

 94 سال ای مهررفهکاردانی فنی و کاردانی ح هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، شتهر آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 غربی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 غربی آذربایجان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 غربیآذربایجان

 جاده ابتدای-ارومیه - ارومیه قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
-خرداد سوم پل از بعد-سلماس

 پور قلی شهید خیابان
4432754901 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 امور وزارت
 دارایی و یاقتصاد

  امور سازمان
 کشور مالیاتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه مالیاتی

-2 مدنی خیابان - ارومیه - ارومیه دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 پالک جواد سید خیابان روی روبه

37 
044-32227172 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه یکاردان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 غربیآذربایجان

 هشت:  آدرس - ارومیه تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 ف،روبرویعار شهریور،خیابان

 نور پیام دانشگاه 2 شماره ساختمان
044-33850860-33866838 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه ایحرفه و فنی

 تعاون امور ایحرفه نیکاردا

 خاتم کمربندی جاده - ارومیه
 حسین) مهارت خیابان -ااالنبیاء

 مرکز - آباد وکیل انتهای -( آباد
 دارالفنون ای حرفه و فنی آموزش

 ارومیه
044-32340011 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی
 گازرسانی فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میاندوآب ایحرفه و فنی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جاده 3 کیلومتر - میاندوآب

 تبریز -میاندوآب
044-45353330 

 جوشکاری فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی

 کشاورزی جهاد 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان کشاورزی جهاد

 (ارومیه)

 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی
 جاده 5 کیلومتر - ارومیه - ارومیه

 کشاورزی جهاد سازمان - سلماس
 آموزش مجتمع - غربی آذربایجان

 کشاورزی جهاد
32720314 

 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - پروریدام فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  سازمان
 صنعتی مدیریت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه صنعتی مدیریت سازمان

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمار،خیابان یابانارومیه،خ - ارومیه
 نظام سازمان روبروی متری14حج،

 متری،سمت 14 مهندسی،انتهای
 چپ

33466150 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایکهشب و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز آذر زرجهان شرکت
 گریریخته - جواهر و طال فنی کاردانی آذر زرجهان شرکت

 صد بسیج میدان خوی - خوی
 مرکز مرزی هنگ از مترباالتر

 زر جهان کاربردی-علمی آموزش
 خوی

4436341488 

  شرکت
 سلماس گسترفوالد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سلماس گسترفوالد شرکت

 آذربایجان:  1 آدرس - سلماس صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مابین-پناهی خ ـ سلماس ـ غربی

 کتابفروشی جنب-معلم و حافظ خ
 تقاطع پناهی خ: 2 ساختمان هدف،

 سروش دبستان جنب معلم،
4435252677 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 یکاربرد - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان استان بازرگانی

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

-جمهوری خیابان-ارومیه - ارومیه
 ابی ابن علی مسجد روی روبه

 طالب
044-33847528 

 بورس امور ایحرفه کاردانی
 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی ایفهحر کاردانی
 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 غربی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 یعال آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاشایران شرکت

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 انخیاب انتهای -ارومیه - ارومیه

 دره) مدرس خیابان ابتدای -امینی
: 2 ساختمان 168 پالک( چایی

 158 پالک امینی شهید خیابان
044-33447786-33442415 

 صنعتی برق - برق فنی انیکارد
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 بوکان

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 مرکز-کشاورز بلوار-بوکان - بوکان
 بوکان کاربردی-علمی آموزش

04446276540-7 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایهحرف کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تکاب) دهخدا

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 امام خیابان - بتکا - تکاب
 مرکز - فارابی خیابان - خمینی

 دهخدا کاربردی علمی آموزش
04445531572-3 

 بانکی امور ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 تیثب حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 استخراج - معدن فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 مهاباد

 انیدبستپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 کارمندان شهرک - مهاباد - مهاباد
 پاکنهاد مسجد روی روبه-

044-42345588 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 مهاباد

-فرهنگیان-مهاباد - مهاباد ثبتی حقوق - وقحق ایحرفه کاردانی
  - 22،پ17کوچه-8ایستگاه

 کارمندان شهرک:  دوم آدرس
 مسجد) پاکنهاد مسجد از باالتر

 (شهرک
4442349295 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 مهاباد

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 راه چهار از باالتر -مهاباد - مهاباد
 مولوی

4442348300 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه اردانیک

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میاندوآب

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 بلوار میاندوآب - میاندوآب
 مرکز شرقی شهدای خیابان انقالب

 میاندوآب کاربردی-علمی آموزش
044-45265999 

 ایفهحر کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز ارومیه صنعتی دانشگاه
 ارومیه صنعتی دانشگاه

 برقیپله و آسانسور فنی نیکاردا
- غربی آذربایجان - ارومیه
 ارومیه صنعتی دانشگاه -ارومیه

044-31980208 

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 راهسازی - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 آذربایجان
 غربی

 علوم، وزارت
 کاربردی - علمی آموزش مرکز ومیهار صنعتی دانشگاه فناوری و تحقیقات

 ارومیه صنعتی دانشگاه

- غربی آذربایجان - ارومیه ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی
 ارومیه صنعتی دانشگاه -ارومیه

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی 044-31980208

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 الیع آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 واحد هنر و فرهنگ

 غربیآذربایجان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 سربازان خیابان-ارومیه - ارومیه
-طلب امنیت شهید خیابان-گمنام

 تفصیلی متری16
33480214-6 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایرفهح کاردانی

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یهاروم شهرداری

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 ساختمان - ارومیه
-شهریور 17 بلوار-ارومیه(:1شماره

 داخل-صمدزاده شهید خیابان
: دو شماره ساختمان.الدن پارک
 پارک جنب-رودکی خیابان ارومیه

 پور حضرت شهید
044-32378842 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 مانساخت - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 اردبیل

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 ایران هالل 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل استان احمرهالل

( ره) خمینی امام اه چهارر - اردبیل سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 کل اداره روبروی -دادگستری خ -

 -ردبیلا استان استاد و امالک
 احمر هالل کاربردی علمی مرکز

4533231441 

 ایحرفه کاردانی
 کوهنوردی و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل دانشگاهی جهاد

 شهرک - اردبیل - اردبیل دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 -شفاء میدان- نبش -کارشناسان

 جهاد کاربردی علمی آموزش مرکز
 دانشگاهی

4533749512 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری 

 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل واحد کارگر خانه

 دولتی داریحساب - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ایثار مبدان - اردبیل - اردبیل
 شهید سالن جنب رازی شهرک
 علمی آموزش مرکز - خدنگی

 اردبیل کارگر خانه کاربردی
4533632077 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 صنعتی تاسیسات کمکانی - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادپارس واحد کارگر خانه

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 خیابان - آباد پارس - آبادپارس

- دارالقران پشت -ره خمینی امام
 اسالمی تبلیغات اداره جنب

 اباد پارس شهرستان
4532732801 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل دستی صنایع

 -سرعین ایستگاه -اردبیل - اردبیل دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 جنب -چمران شهید پادگان پشت

 شهریور 17 ورزشی باشگاه
4533715648 

 گردشگری یاحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل استان کل دادگستری

 - بسیج میدان -اردبیل - اردبیل ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 استان کل دادگستری جنب

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 4533731561

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

 و کار تعاون، کل اداره
 استان اجتماعی رفاه

 اردبیل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 اردبیل استان اجتماعی

 -دانشگاه اردبیل،خیابان - اردبیل تعاون امور ایحرفه کاردانی
 پشت -آزادگان متری 18

 خمینی امام بیمارستان
4533256820 

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش رکزم
 اردبیل ایحرفه و فنی

 ـ شهدا بزرگراه اردبیل - اردبیل لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 علمی آموزش مرکز ـ نیار راه سه

 اردبیل ای حرفه و فنی کاربردی
4533616090 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی اتتاسیس مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خلخال ایحرفه و فنی

 از باالتر, ولیعصر خیابان - خلخال صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 سپید هتل

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 4532454501

 گروه آموزشی هیوا
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 اردبیل

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت ردیکارب-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خلخال ایحرفه و فنی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 زا باالتر, ولیعصر خیابان - خلخال
 سپید هتل

4532454501 

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 اردبیل کشاورزی جهاد

 ورزیکشا آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی
 سعدی فلکه - بیل ارد - اردبیل
 -گلسار خیابان -کشاورز خیابان

 گلسار شهرک
4533728361 

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی نیکاردا
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (مغان) اردبیل کشاورزی جهاد

 کیلومتر آباد پارس - آبادپارس کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی
 اصالندوز جاده 10

4532751900 
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 سازمان
 صنعتی مدیریت 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل صنعتی مدیریت سازمان

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 اردبیل،شهرک - اردبیل

 میدان از کارشناسان،باالتر
 مسکونی مجتمع فرهنگ،جنب
 اردبیل گاز شرکت

4533745850 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  شرکت
 دبیلار سوله آرمان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل سولهآرمان شرکت

 شریعتی میدان اردبیل - اردبیل صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 البرز بیمه و کشاورزی بانک جنب

4533240572 
 بتن - عمران فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 آهن ذوب شرکت
 اردبیل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل آهن ذوب شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اردبیل،میدان - اردبیل
 1 شماره صنعتی ایثار،شهرک
 هشتم خیابان انتهای

4533644750 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 آبادپارس

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 هتل جنب-آباد پارس - آبادپارس
 ابوطالب کوچه -ارسباران

4532792580 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گرمی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 هالل گرمی،خیابان - گرمی
 بدنی تربیت احمر،جنب

4532642990 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل خبر

 شهرک اول اردبیل، - اردبیل تبلیغات ایحرفه کاردانی
 توسعه بانک جنب - رضوان

 صادرات
4533723700 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل 1 واحد هنر و فرهنگ

 دانشگاه انخیاب - اردبیل - اردبیل فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 نمایشگاه از باالتر - کوثر شهرک -

 کاربردی علمی مرکز المللی بین
04533581481-90 

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 اردبیل استان

-جهاد میدان-اردبیل - اردبیل اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 موسسه جنب-جم جام حمام

 بازیافت
04533816545-
04533816550 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل شهرداری

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی
 زرنانس شهرک - بیلارد - اردبیل

 ورزشی و فرهنگی مجموعه -
 (ره)امام یادگار

4533822719 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 اصفهان

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 اصفهان استان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ابوذر، پل-اصفهان - اصفهان
 شهید کوچه - ملت پارک روبروی
 (قدیم آسیاب)  زارعی، احمد

03136273324-36248500 

 علولینم ورزش مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

 اسالمی امعهج
 کارگران اسالمی جامعه کارگران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کارگران اسالمی جامعه

 اصفهان

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جنب.بزرگمهر خیابان - اصفهان
 کوی صدوقی شهید بیمارستان
 شهرستانی اهلل آیت

03132679018-9 

 عتیصن برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 هالل جمعیت
 جمهوری احمر

 ایران اسالمی

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان احمرهالل

 آیینه بلوار خواجو پل - اصفهان سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 احمر هالل جمعیت جنب خانه

031-36616771 
 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  ردیکارب - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان دانشگاهی جهاد

 بلوار اصفهان،انتهای - اصفهان اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 شهر،شهرک صنعتی،خمینی دانشگاه

 پردیس بلوار منظریه
031-33667261-5 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات یفناور 

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاشان 17 واحد کارگر خانه

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 کاشان:1 شماره ساختمان - کاشان

-پاسگاه خ انتهای-رضا امام بلوار -
 آموزش مرکز -مخابرات خ جنب
 کارگرکاشان خانه کاربردی-علمی

 - کاشان: 2 شماره ساختمان -
 حسینیه جنب -نراقی فاضل خیابان

 شهدا
031-55429801-4 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هایهنر ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان 23 واحد کارگر خانه

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 خلیج بلوار-بهاران شهر - اصفهان
 شیمی کارخانه جنب -فارس

 امین دارویی
3137252550 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان جهان نقش دستی صنایع

 -عسگریه خیابان:اصفهان - اصفهان گردشگری ایحرفه کاردانی
-جنوبی فرسان -فرسان ارراهچه

 سیاوش کوچه
031-32278901-5 

 هتلداری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی اصفهان استان کل دادگستری

 شماره ساختمان - اصفهان
 باال،خیابان اصفهان،چهارباغ:1

 کل شهیدنیکبخت،دادگستری
 ساختمان-اصفهان استان

 اله آیت اصفهان،خیابان:2شماره
 اله آیت بیمارستان مقابل کاشانی،

 احمدرضا شهید کوچه کاشانی،
 ستی مامزادها مقابل نعمتی،

 (س)فاطمه
031-32372674-5 

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 و تربیت معاونت
 زمینی نیروی آموزش

 جمهوری ارتش
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نزاجا صیاد شهید

 تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

-دانشگاه خیابان-هاناصف - اصفهان
 و توپخانه آموزش مرکز جنب

 صیاد سپهبد شهید های موشک
 شیرازی

3136295194 

 شنا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی وابطر ایحرفه کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 گروه آموزشی هیوا
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 اصفهان

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 اصفهان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان انتظامی فرماندهی
 (دیانصارالمه)

 اغب چهار ،خیابان اصفهان - اصفهان قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 و دولت دروازه پایین،حدفاصل

 مسجد کوچه از بعد تختی راه چهار
 سرخی

3132222295 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 امور وزارت
 یکاربرد - علمی آموزش مرکز ملت بانک دارایی و اقتصادی

 بانکی امور ایحرفه کاردانی اصفهان ملت بانک

 کوچه - چهارباغ - اصفهان
 ملت بانک دوم طبقه - کازرونی
 بانک آموزش مرکز - چهارباغ

3132215800 

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 اصفهان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 - جی خ - اصفهان - اصفهان
 دانشسرا ایستگاه

031-35220702-3 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 اعیاجتم اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان ایحرفه و فنی

 آشپزی ایحرفه کاردانی

 -جریب هزار خیابان - اصفهان
 کارگر خیابان

03136680056-36683401 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاشان ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 -راوند جاده 7 کیلومتر - کاشان
 کارگران رفاه باشگاه پشت

3155511031 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 زیکشاور جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان کشاورزی جهاد

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 خیابان - اصفهان-1 - اصفهان
 -2   آبفا شرکت جنب  جهاد

 -بهارستان جدید شهر-اصفهان
 شور قلعه جاده 9 کیلومتر

031-32337081-38662121-
38662131 

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 ایران پرستیژلند

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنترسیتی اصفهان

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 شهید بزرگراه-اصفهان - اصفهان
 سنتر سیتی اصفهان-دستجردی

031-36541915-36516834 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 فرش تولیدی شرکت
 سپهر ایران

 کاربردی - علمی شآموز مرکز
 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 احمد میدان - اصفهان - اصفهان
 - نگین هتل از بعد - جی خ - آباد

 روبروی - ژیمناستیک خانه جنب
 الله خ - آفتاب تاالر

031-35244519-35226007 

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 تبلیغات ایحرفه یکاردان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 ماشینی فرش تولید - نساجی صنایع فنی کاردانی
 ریسندگی - نساجی صنایع فنی دانیکار

 ذوب سهامی شرکت
 اصفهان آهن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آهن ذوب شرکت

 جاده45کیلومتر - شهرزرین دقیق ابزار فنی کاردانی
 آهن ذوب -شهرکرد اصفهان

 اصفهان
031-52574656-52574356 

 جوشکاری فنی کاردانی

 افزارنماشی - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز سکه گز شرکت
 عتیق - سکه گز شرکت

 امام خیابان - اصفهان - اصفهان بازاریابی ایحرفه کاردانی
 مرکز  ، 3کیلومتر - خمینی
 عتیق کاربردی علمی آموزش

031-33339929-33334455 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 اصفهان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز سکه گز شرکت
 گزسازی - غذایی صنایع فنی کاردانی عتیق - سکه گز شرکت

 امام خیابان - اصفهان - اصفهان
 مرکز  ، 3کیلومتر - خمینی
 عتیق کاربردی علمی آموزش

031-33339929-33334455 

 مهندسی شرکت
 برقی پله و آسانبر

 چهلستون فراز آسمان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و آسانبر مهندسی شرکت

 چهلستون فراز آسمان برقیپله

 غربی نظر اصفهان،خیابان - اصفهان صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 خیابان و جتماعیا تامین فاصل حد

 288 پالک پطرس، خواجه
031-36271177-36249123 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

  خدمات شرکت
 صنعتی - علمی

 اصفهان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

 اصفهان

 میدان-اصفهان - اصفهان دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 44 گروه جنب(آباد فرح)ارتش
 مرکز-زهرائی شهید کوی-توپخانه

 شرکت کاربردی-علمی آموزش
 اصفهان صنعتی - علمی خدمات

031-36200258-9 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 ستردهگ هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز انتخاب صنعتی گروه
 انتخاب صنعتی گروه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 اصفهان:ا1ساختمان - اصفهان
 عسگریه خیابان پروین،نبش ،خیابان
 از بعد اصفهان:2ساختمان  اول
 شهرک  تهران -اصفهان راه پلیس

 خورت مورچه صنعتی
031-35552749 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی یساتتاس مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ماهان صنعتی توسعه گروه

 سپاهان

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 راه پلیس از اصفهان،بعد - اصفهان

 شهرک شیراز،روبروی-اصفهان
 شرکت غربی بارکه،ضلعم صنعتی

 سپاهان ماهان فوالد
031-52374061-2 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیدگل و آران

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 بیدگل و آران - بیدگل و آران

 خیابان( ع) حسین امام میدان
 مرکز( ع) ابوالفضل حضرت

 و آران کاربردی علمی آموزش
 لبیدگ

031-54721244 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 مکانیکی هایسیستم مونتاژ - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرون و تیران

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 تیران  - اصفهان - کرون و تیران
 داران - تیران جاده 3 کیلومتر  -

031-42227173-5 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 ستردهگ هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیابانک و خور

 شهرستان - اصفهان - خوروبیابانک اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 مرکز-دانشگاه بلوار -خوروبیابانک
 کاربردی علمی آموزش
 وروبیابانکخ
031-46323559 

 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرزرین

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 خ -شهر زرین - شهرزرین
 والفجر خ انتهای  - فردوسی
031-52221851-2 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 علویجه

 تکواندو پایه ریمربیگ - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 دانشگاه بلوار - علویجه - علویجه
031-42413414 

 فوتسال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 اصفهان

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلپایگان

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 فاعد میدان -گلپایگان - گلپایگان
 دانشگاه- سپاه بلوار ابتدای- مقدس

 گلپایگان کاربردی علمی
031-57240051-57243070 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی اردانیک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مبارکه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 خلیج بلوار - مبارکه - مبارکه
 سالن مجموع صفائیه محله فارس،

 پیروزی های
031-52670901-3 

 الیم حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 عتیصن کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نایین

 -نایین: 1 شماره ساختمان - نایین صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 خیابان-طالقانی اهلل آیت میدان

 جنب – جهاد بلوار -رجایی شهید
: 2 شماره ساختمان -مهارت پارک
-طالقانی اهلل آیت میدان -نایین

 بجن -رجایی شهید خیابان
 فرمانداری

031-46261934-46261935-
46261939 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادنجف

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 میدان-آباد نجف - آبادنجف
 بجن-طالقانی بلوار-آزادگان
 آباد نجف مرکز-گاز شرکت

031-42726461-4 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی انیکارد
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرند

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ،شهرهرند،بلوار اصفهان - اصفهان
 صفارهرندی، شهید

031-46404656-8 

 اییقض خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رتزیا و حج امور ایحرفه کاردانی اصفهان استان زیارت و حج

 خیابان-اصفهان - اصفهان
 76پالک-هشتم کوچه-هزارجریب

031-36687020 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 -شهر ملک- اصفهان - اصفهان
 آیت شهید خیابان -مطهری خیابان

 حکیم باقر محمد خیابان - صدر اله
031-34354400 -7-

34355558-34359093-
34355554 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان 2 واحد هنر و فرهنگ

 ایحرفه کاردانی
 حکیم خیابان- اصفهان - اصفهان شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 21 پالک-سنگتراشها کوی-نظامی
  ایحرفه کاردانی 031-36259434

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مهاباد شهرداری

 بلوار-مهاباد)اردستان - اردستان مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ( دانش

031-54402773-54403641-
5 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 اصفهان

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان هایشهرداری

 مالی ابداریحس - حسابداری ایحرفه کاردانی

 - جی خیابان -اصفهان - اصفهان
 جنب -آقابابایی شهید اتوبان نبش

 .شهروند تفریحی فرهنگی مجموعه
35248884-6-35230025 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 هریش نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 اصفهان

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 فلکه از بعد - اصفهان - اصفهان
 جاده یک کیلومتر صنعتی دانشگاه

 آزادگان
031-33803972-5 

 انتقال - رقب فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی
 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 البرز

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 البرز استان

 -آباد حسن راه سه -کرج - کرج فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 -16 بوعلی خیابان -اوج شهرک
 حسین امام جامع مسجد جنب

 - علمی مرکزآموزش -(ع)
 امور و شهید بنیاد کاربردی

 البرز استان ایثارگران
026-32505927 

 کریم قرآن مبلغ تربیت ایحرفه کاردانی
 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 سراییمرثیه و مدیحه ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 البرز استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 -طالقانی خیابان -کرج - کرج

 جنب -آزادگان میدان به نرسیده
 موسسه روبروی -مریم داروخانه

 کاربردی-علمی مرکز -مهر مالی
 البرز استان احمر هالل

32402350-026 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 
 ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - فرانسوی زبان مترجمی 
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه

 جهاد کاربردی - علمی
 دانشگاهی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج دانشگاهی جهاد

 بورس امور ایحرفه کاردانی
 از باالتر-عظیمیه-کرج - کرج

 طالقانی خیابان-طالقانی میدان
 شمالی ضلع میخک خیابان-شمالی

 پرورش و آموزش ساختمان
 پستی صندوق ----کرج 1ناحیه

95671-31557 
32536469-026 

 داخلی معماری - معماری ایرفهح کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 هریش معماری - معماری فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوجبالغ واحد کارگر خانه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 اله آیت بلوار-هشتگرد - هشتگرد
 اشرفی شهید خیابان - ای خامنه

-  گاز اداره روبروی - اصفهانی
 کاربردی - علمی آموزش زمرک

 ساوجبالغ واحد کارگر خانه
44222612-026 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 نعتیص آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج واحد کارگر خانه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 - آباد حسن - کرج - کرج
 جنب - آباد حسن اداری شهرک

 - علمی آموزش مرکز  گاز اداره
 جکر واحد کارگر خانه کاربردی

32541825 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  ملی زمانسا جمهوری ریاست
 ایران استاندارد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران استاندارد ملی سازمان

 شهرستان -البرز استان - کرج برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 میدان:1شماره آدرس - کرج

 - ای حرفه فنی از بعد - استاندارد
 ساختمان - استاندارد ملی سازمان

 میدان: 2 شماره آدرس  16 شماره
-ای وحرفه  فنی بعداز -ستانداردا

 شهید کوچه-کار اداره روبروی
 6پالک-1 بنفشه -شجاعی

32861163-026 

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی

 ضالبفا خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 البرز

 ظتحفا سازمان
 زیست محیط

  آموزشکده
 زیست محیط

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیست محیط آموزشکده

 یخش جاده ابتدای - کرج - کرج صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 زیست محیط آموزشکده -آباد

026-32803027 
 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

 یهواپیمای سازمان
 کشوری

 هوایی یگان فرماندهی
 بسیج

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت

 ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 ارم، مهرشهر،بلوار -کرج - کرج
 ماهدشت، به مهرشهر جاده ابتدای

 13 منطقه پیام، المللی بین فرودگاه
 علمی آموزش رکز،م4 بلوک آبان،
 هوانوردی صنعت کاربردی -

 ایرانیان آسمان
2633266158 

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی
 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی
 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 پرواز دسیپچری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 ( نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی
 پهپاد بدنه و موتور - دفاعی تجهیزات

 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 وسیقد شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 بعثت

 بلوار - شهر رجائی - کرج - کرج کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 -شهر رجائی زندان - موذن
 اهلل خلیل ابراهیم آموزشی مجتمع

026-34200004 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 انساختم الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 بعثت

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 انتهای - شهر مهر - کرج - کرج

 قزلحصار ندامتگاه - کیانمهر
33265028-026 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی نیف کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 البرز استان کل دادگستری

 ابتدای -آزادگان پل -کرج - کرج ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 -بخشداری کوچه -برغان خیابان

 گستری داد آموزش معاونت
2632402959 

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه نیکاردا

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 البرز

 میدان - ماهدشت -کرج - کرج دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 -سکینه بی بی وچهک -آزادگان

-ماهدشت جمعه امام دفتر جنب
 کاربردی-علمی آموزش مرکز

 البرز استان بهزیستی
37316773-026 

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج مربی تربیت

 بلوار آزادگان میدان- کرج - کرج برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 مرکز  -مربی تربیت بلوار رضا امام

 تربیت کاربردی - علمی آموزش
 کرج مربی

026-32533824 

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گردشگری توسعه تعاونی تشرک
 آسارا البرز نگین ایمنطقه و

 آشپزی ایحرفه کاردانی
 کیلومتر -کرج -البرز استان - کرج
 جنب - پورکان -چالوس جاده 10

 صالحی شهید مخابرات
026-35270480- 

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدایی شهید ایحرفه و فنی

 - استاندارد میدان-کرج - کرج ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 آموزش مرکز -آهن ذوب خیابان

 مرکز   1 شماره ایحرفه و فنی
 و فنی کاربردی - میعل آموزش

 خدایی شهید ایحرفه
32815150-026 

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رهبری شهید ایحرفه و فنی

 مرکز -احمر هالل خیابان - کرج جوش بازرسی فنی کاردانی
  3 شماره ای حرفه و فنی آموزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رهبری شهید یاحرفه و فنی

34428037-026 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (کرج) کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 جاده 5 کیلومتر - کرج - کرج
 همت شهید خ - ماهدشت
026-36700872 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج ایحرفه کاردانی

 کبیولوژی هایفراورده ایحرفه کاردانی
 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 البرز

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (کرج) کشاورزی جهاد

 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی

 دهجا 5 کیلومتر - کرج - کرج
 همت شهید خ - ماهدشت
026-36700872 

 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی
 معتدله مناطق هایمیوه تولید - باغبانی فنی کاردانی

 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و ارویید گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی
  یفن کاردانی

 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوانشیر دکتر طبیعی منابع

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جنب - کالک - کرج - کرج
 مخابرات

02632302185- 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 بیابانی مناطق احیا - یطبیع منابع فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع

 جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع 
 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 داروزیست آریوژن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 داروزیست آریوژن شرکت

 مخصوص جاده22 کیلومتر - کرج صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 -آباد امیر بلوار - گرمدره -کرج

 پالک -شهرداری شهرک -کوهک
 کاربردی-علمی آموزش مرکز 33

 دارو زیست آریوژن
2636107237 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

 کاربردی - علمی آموزش مرکز فریمکو ایران شرکت
 فریمکو ایران

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

آیت اله البرز ـ نظرآباد ـ خیابان 
 14ای ـ نبش گلستان خامنه

44526450-44526451-026 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 کیفیت کنترل - سیمان صنایع فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 بتن - عمران فنی کاردانی

 سازیتونل - عمران فنی کاردانی
 آبی هایسازه - عمران فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 مترو هایازهس - عمران فنی کاردانی

 شبکه و سد - عمران فنی کاردانی
 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

  تولیدی شرکت
 کرج قند

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج قند تولیدی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کارخانه راه چهار-کرج - کرج
 پالک -فهمیده شهید بلوار-قند
 قند تولیدی شرکت جنب -44

 - علمی آموزش مرکز    -کرج
 کرج قند تولیدی شرکت کاربردی

32756673-026 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی انیکارد
 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی

 قند - غذایی صنایع فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 صنعت، ارتوز البرز
 تجارت و معدن

  شرکت
 (سوداآی) شانجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (سوداآی) شانجان شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 -کرج -البرز استان - هشتگرد
 - کرج قدیم جاده 13 کیلومتر

 خیابان -باغ چهار جاده -قزوین
 آموزش مرکز   - ورزشی دهکده

 شرکت اربردیک - علمی
 (سوداآی)شانجان

02644374514-15 
جاده مخصوص  8تهران ـ کیلومتر 

کرج ـ خیابان ساسان ـ خیابان 
ـ شرکت  3پانزدهم ـ پالک 

 سودا(تولیدی شانجان )آی

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 نفیص واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی
 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی نیکاردا

 صنعتی شرکت
 ماکارونزر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ماکارونزر صنعتی شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 سرداران بلوار-گلشهر-کرج - کرج
 جنب-حدادی چهارراه نبش-غربی

 - علمی آموزش مرکز-قائم مجتمع
 صنعتی شرکت کاربردی
 ماکارونرز

5-34408501-026 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت
 ینتام زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی

 هایقالب شرکت
 خودرو ایران صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران صنعتی هایقالب شرکت

 خودرو

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 کرج اتوبان 5 کیلومتر - کرج
 شرکت جنوبی ضلع -قزوین

 مرکز  خودرو ایران صنعتی یقالبها
 شرکت کاربردی - علمی آموزش
 خودرو ایران صنعتی هایقالب

34716552-026 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 جوشکاری نیف کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  شرکت
 میثاق نسازاقطعه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میثاق سازانقطعه شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -کرج -البرز استان - کرج
 سیمین صنعتی شهرک -فردیس
 -( کارگر) سوم میدان - دشت
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 میثاق سازانقطعه شرکت
36670822-4 

 کار و کسب یتمدیر ایحرفه کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 عام سهامی شرکت
 (داروگر) کف

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 داروگر سهامی شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 - گلشهر متری 45 -کرج - کرج

 8 پالک -ترابی خیابان
34646601-026 

 فنی کاردانی
 بهداشتی و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی 

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 کاربردی - یعلم آموزش مرکز آبیک سیمان شرکت
 آبیک سیمان شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 تهران اتوبان 80 کیلومتر - نظرآباد
 مرکز آبیک سیمان شرکت قزوین

 سیمان کاربردی ـ علمی آموزش
 آبیک

2645382968 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی یکاردان
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 سیمان تولید - مواد فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 صنعت، وزارت البرز
 تجارت و معدن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز ماموت صنعتی مجتمع
 ماموت صنعتی مجتمع

 5 قزوین،-کرج بزرگراه - کرج صنعتی برق - برق فنی کاردانی
   -کردان هوایی پل از پس کیلومتر
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 ماموت صنعتی مجتمع
026-44523400-9 

 جوشکاری فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خودرو آذین شرکت

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 -ارم بلوار -مهرشهر -کرج - کرج
 دوم خیابان انتهای

 آموزش مرکز  -(شرقی)شریعتی
 آذین شرکت کاربردی - علمی

 خودرو
026-33310001 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 خودرو تزئینی و الستیک پالستیک، قطعات - پلیمر
 خودرو فومی و کامپوزیتی قطعات - پلیمر فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 خودرو فیتکی کنترل فنی کاردانی

 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (کرج) کوشا صنعتی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام بلوار-محمدشهر-کرج - کرج
 معین)هشتم خیابان-خمینی

 سمت فرعی کوچه اولین(سیر
-اتحاد آرد کارخانه روبروی-چپ

 چپ سمت دوم درب
36312727-026 

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 صنعتی الکترونیک یفن کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کنترل فنی کاردانی

 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 
  فنی کاردانی

 دایکاست هایقالب تولید و ساخت - مکانیک
 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 فورج هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ایچسن) فردعالی شرکت

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 هشتگرد -البرز استان - هشتگرد
 کوچه -خمینی امام بلوار - قدیم
 دست کوچه انتهای -بهشتی شهید

 - علمی آموزش مرکز -چپ
 (ایچسن) فردیعال شرکت کاربردی

44226469-026 
 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 غذایی صنایع پساب و آب تصفیه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 بهداشتی و یآرایش ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 گروه آموزشی هیوا
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 البرز

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 ربردیکا - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 البرز استان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 میدان-عظیمیه-کرج - کرج
 یاس کوچه – اقاقیا خیابان-اسبی
 آموزش مرکز  -  1 پالک – غربی
 فرهنگ کل اداره کاربردی - علمی
 البرز استان اسالمی ارشاد و

32522696-026 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 بازیگری ایحرفه کاردانی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 هشتگرد جدید شهر شهرداری

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی
 -هشتگرد جدید شهر - هشتگرد

 -فشند بلوار -خمینی امام میدان
 ساختمان از بعد -فشند قدیم جاده

 علمی آموزش مرکز -  دادگستری
 جدید شهر شهرداری کاربردی -

 هشتگرد
2644250916 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رجک شهرداری

 حسن، بلوارامامزاده-کرج - کرج مترو برق - برق فنی کاردانی
 سمت به -مصباح چهارراه از بعد

 پارک جنب-استاندارد میدان
 - علمی آموزش مرکز  اطلسی،

 کرج شهرداری کاربردی
2632821554 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهر نیکیالکترو خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 ایالم

 هالل جمعیت
 جمهوری احمر

 ایران اسالمی

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم استان احمرهالل

 سید بلوار بهمن 22 میدان - ایالم سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 اشهدا

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 8433364017

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم دانشگاهی جهاد

 اله آیت بلوار - ایالم - ایالم صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 خیابان ابتدای - تعمیرکاری

 اسالم فدائیان
8432232568 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی ینتام و بهزیستی

 ایالم

-مقدس دفاع میدان- ایالم - ایالم دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 اداره روبروی-دانشجو بلوار ابتدای

 ایالم استان تعاون کل
8432235069 

 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 یاجتماع اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 خیابان -مادر میدان - ایالم - ایالم
 مهارت

8432228267 

 کفش و کیف احیطر ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 کاربردی - علمی آموزش مرکز غربکوالک شرکت تجارت و معدن

 غرب کوالک

 بلوار -سرابله - چرداول و شیروان صنعتی حسابداری - حسابداری ایرفهح کاردانی
 ورزشی باشگاه از باالتر-بسیج

 اصفهانی اشرفی شهید
8434224418 

 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری زیسابرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبدانان

 - سراب خیابان آبدانان - آبدانان دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 شهر پارک از بعد

08433625814-
08433625085 

 بتیث حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 ایالم

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 پژوهش بلوار-میالد میدان - ایالم
 سیما و صدا رادیویی ایستگاه جنب
 صنعتی،بلوار ایالم،شهرک-

 9کارگر انکارگر،خیاب
9182409256 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 علوم، وزارت ایالم
 ریفناو و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 ایالم

 شپژوه بلوار-میالد میدان - ایالم مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی
 سیما و صدا رادیویی ایستگاه جنب
 صنعتی،بلوار ایالم،شهرک-

 9کارگر کارگر،خیابان
9182409256 

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 فراورش و تولید عملیات - نفت فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 ایالم

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 جنب جمهوری بلوار -ایالم - ایالم
 مفتح خیابان

08433366450-
08433366451-
08433366452 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 بردیکار - علمی آموزش مرکز
 ایوان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اله آیت خیابان -ایوان - ایوان

 بهزیستی ادراه جنب -طالقانی
08433239390-
08433239391 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزاررمن فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 شهردره

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 هالل خیابان - شهر دره - شهردره
 از باالتر دانشگاه خیابان-احمر

 شهر دره نور پیام دانشگاه
8435228556 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دهلران

 ریاست ،کویدهلران - دهلران فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 شهیداعلمی،نبش جمهوری،خیابان

 گمنام شهدای کوچه
08433720222-
08433720276 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی موزشآ مرکز
 1 چرداول و شیروان

 - سرابله - چرداول و شیروان ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 جنب -( عج) عصر ولی خیابان

 ملت بانک
8434225322 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کیفیت کنترل - سیمان صنایع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نمهرا

 آباد فرخ مهران شهرستان - مهران گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 باهنر دبیرستان جنب-2 فاز

8433826320 
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 بوشهر

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - میعل

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سوانح امداد ایحرفه کاردانی بوشهر استان احمرهالل

 -معلم خیابان -بوشهر - بوشهر
 کاربردی-علمی آموزش مرکز

 بوشهر استان احمر هالل
7733330377 

  ملی شرکت
 ایران نفت

 ویژه منطقه سازمان
 پارس انرژی اقتصادی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اقتصادی ویژه منطقه سازمان

 پارس انرژی

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 نخل -عسلویه شهرستان - عسلویه
 خیابان -شهرداری میدان - تقی

 دانشجو
7731374737 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه اردانیک
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 ربردیکا - علمی آموزش مرکز
 بوشهر استان کل دادگستری

 - معلم فلکه - بوشهر - بوشهر ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 سعادت دبیرستان جنب

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 7733337242

 گروه آموزشی هیوا
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 بوشهر

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 جهادکشاورزی

 و کشت شرکت
 کوثر صنعت

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 کوثر صنعت و کشت شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 -دشتی شهرستان -بوشهر - دشتی
- آموز دانش خیابان -کاکی شهر

 کاربردی علمی آموزش مرکز
 کوثر صنعت و کشت شرکت

7735314642 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 یکشاورز اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی

 بوشهر استان برازجان

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خیابان-برازجان-بوشهر - برازجان
 عباسپور شهید

7734241286 

 ویژه نیازهای با کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 دولتی بداریحسا - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

- مطهری خیابان -بوشهر - بوشهر
 فنی کاربردی علمی آموزش مرکز

 بوشهر ای حرفه و
7733552602 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی یکاردان
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 اصلی بلوار- بنک - کنگان - کنگان
7737343701 

 جوش بازرسی نیف کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 عتیصن کشینقشه فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاسارگاد صنعت و کشت شرکت

 تنگستان

 تعاون امور ایحرفه کاردانی
 - تنگستان شهرستان - تنگستان

 -(ره)خمینی امام خیابان- اهرم
 ورفاه تعاون،کار اداره جنب

 اجتماعی
7735222650 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  شیالتی صنایع و علوم

 فارس خلیج

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 کوی - بهمنی - بوشهر - بوشهر
 مرکز - جم جام خیابان|ها خواجه

 شهید کشاورزی جهاد آموزش
 بودی زنده

7733441606 

 آبزیان بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 میگو پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 آبزیان منابع و ذخایر از حفاظت - شیالت فنی کاردانی
 آبزیان برداریبهره و صید - شیالت فنی کاردانی
 شیالتی محصوالت فراوری - شیالت فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 صیادی شناورهای مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 آبخیزداری - عیطبی منابع فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع 
 جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی
 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 بوشهر

 و راه وزارت
 شهرسازی

 و بنادر سازمان
 جمهوری دریانوردی
 ایران اسالمی

 ردیکارب - علمی آموزش مرکز
 گناوه بندرسازان

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 جاده 3گناوه،کیلومتر - گناوه
 گناوه،دیلم

7733148712 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اداری امور - یتمدیر ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 پلیمر صنعتی گروه
 بوشهر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر پلیمر صنعتی گروه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه انیکارد

-فرودگاه خیابان -بوشهر - بوشهر
 حکومتی تعزیرات کوچه

7733543902 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 غذایی صنایع پساب و آب تصفیه فنی کاردانی

 پالستیک صنایع فنی کاردانی
 انساختم مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 برازجان

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 - دشتستان شهرستان - برازجان
 عباسپور شهید خیابان - برازجان

7734249130 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دیلم

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 خیابان انتهای- دیلم - دیلم
 جنوبی شهدای

7733242830 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کنگان

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 کنگان،خیابان: ملکی - کنگان
 دانشجو،جنب دانشگاه،خیابان
 طالقانی هنرستان

7737233450 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 گسترده

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایفهحر کاردانی

 شهید بلوار- بوشهر - بوشهر
 - رجایی شهید  خیابان - مطهری

 5 ریحان کوچه نبش
7733544676 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر استانداری

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 شهید خیابان-بوشهر - بوشهر
 چمران

7733563068 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 بوشهر استان

 شهید خیابان -بوشهر - بوشهر شهری حریق اطفای ایحرفه نیکاردا
 دواس راه سه -ماهینی

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 7733443254

 گروه آموزشی هیوا
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 کشور وزارت بوشهر

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 بوشهر اناست

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 شهید خیابان -بوشهر - بوشهر

 دواس راه سه -ماهینی
7733443254 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - میعل آموزش مرکز
 شبانکاره شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 - دشتستان شهرستان - برازجان
 خمینی امام خیابان - شبانکاره شهر

 کاربردی علمی آموزش مرکز-(ره)
 شبانکاره شهرداری

7734852788 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 مومیع روابط ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 تهران

 و بازرگانی اتاق
 و معادن و صنایع

 ایران کشاورزی

 و صنایع بازرگانی، اتاق
 کشاورزی و معادن

 ایران

 کاربردی - علمی زشآمو مرکز
 و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق

 ایران کشاورزی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 میدان-انقالب خیابان - تهران
-موسوی شهید خیابان-فردوسی

 36شماره
88810534-5,88814040-4 

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ره) خمینی امام

 -اسالمی انقالب خیابان - تهران آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 - روانمهر نبش-فخررازی خیابان

 22 پ
66978718 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 مستضعفان بنیاد
 اسالمی انقالب

 مستضعفان بنیاد
 اسالمی انقالب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پژوهشی آموزشی توسعه موسسه

 (تهران) سینا

 استاد خیابان- تهران - تهران دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صارمی دشهی خیابان - الهی نجات

 جدید40 پالک - غربی
88901422 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 و سیاحتی شرکت
 تفریحی مراکز

 (خاص سهامی)پارسیان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تفریحی مراکز و سیاحتی شرکت

 (خاص سهامی) پارسیان

 آشپزی ایحرفه کاردانی
 شهید خیابان - نیاوران - تهران
 - یاسر راه سه به نرسیده - باهنر

 8 پالک - جنوبی راد کوچه
28151000 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 مسکن بنیاد
 اسالمی انقالب

 سوانح پژوهشکده
 طبیعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 طبیعی سوانح

 از باالتر عصر، ولی خیابان - تهران سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 شهید خیابان وی، پارک چهارراه
 کوچه(  سابق فرشته)  فیاضی

 9 پالک شبدیز
22009233-22633073-6 

 هاپیمان ورام - عمران فنی کاردانی
 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 مرکزی بیمه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  سهامی شرکت
 ایران بیمه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  سهامی شرکت

 تهران استان - ایران بیمه

 از باالتر - شریعتی خیابان - نتهرا بیمه امور ایحرفه کاردانی
 آبی شکر خیابان انتهای - مطهری

 83 شماره -
88409297 

 بیمه هایشرکت حسابداری ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 – مطهری استاد خیابان - تهران
 خیابان نبش – ترکمنستان خیابان

 زیتون
88437139 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب رآثا - انگلیسی زبان مترجمی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 ریسندگی - نساجی صنایع فنی کاردانی

  عالی آموزش موسسه
 ایران هالل کاربردی - علمی

 -فلسطین خیابان -نتهرا - تهران سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 7 پالک ایتالیا خیابان

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 88993959-60

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 تهران دانشگاهی جهاد

 بورس امور ایحرفه کاردانی

 - کشاورز بلوار - تهران - تهران
 طوس و فلسطین خیابان بین

84651381 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 مکانیکی و فیزیکی هایکمیت شناسیاندازه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 تهران دانشگاهی جهاد

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 - اورزکش بلوار - تهران - تهران
 طوس و فلسطین خیابان بین

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 84651381

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 تهران دانشگاهی جهاد

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 تمانساخ - شهریار
 روبروی-صفادشت-مالردl:1شماره

 میدان-رعنا خیابان-شهرداری
 شماره ساختمان   جهاددانشگاهی

 مالرد،صفادشت،یوسف:2
 بلوار آبادقوام،ابتدای

65436819 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - سابداریح ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 4 تهران دانشگاهی جهاد

  خیابان- انقالب میدان - تهران حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - فردانش خیابان -شیرازی وصال

 8 و 3 پالک
88983441 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایرفهح کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمشهر واحد کارگر خانه

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 خیابان- اسالمشهر - اسالمشهر
 و چهل خیابان انتهای-زرافشان

 موزآ دانش پارک جنب-هشت
56155401-56155400 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران واحد کارگر خانه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 شماره ساختمان - تهران
 از طالقانی،بعد تهران،خیابان:1

 440و438ولیعصر،پالک تقاطع
 تهران،بزرگراه:2 شماره ساختمان

 میدان از فتح،بعد
 و بیست فتح شیرپاستوریزه،خیابان

 یکم
66419628-66490050-51-

6679207-6679125 

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قدسشهر واحد کارگر خانه

 جوش بازرسی فنی کاردانی

-قدس میدان-قدس شهر - قدس
 متری سی بلوار-کلهر شهید بلوار

 ساحل خ-(شهدا)شورا
46851100 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و نتاینتر - اطالعات فناوری
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  سازمان
 سیمای و صدا

 اسالمی جمهوری
 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز آموزشی معاونت
 رسانه

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 خان کریم بانخیا - تهران - تهران
 شمالی الهی نجات استاد خیابان -

 4 پالک - رهبر کوچه -
88920105 

 بازیگری ایحرفه کاردانی
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی
 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 نویسیهنامفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی
 فنی ارتباطات - رسانه فنی کاردانی

 صدابرداری تجهیزات - رسانه فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

  سازمان
 سیمای و صدا

 اسالمی جمهوری
 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز آموزشی معاونت
 هرسان

 هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 خان ریمک خیابان - تهران - تهران گسترده

 شمالی الهی نجات استاد خیابان -
 4 پالک - رهبر کوچه -

88920105 

 رسانه - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاراد اندیشه تالشگران شرکت

 جنب - تیر هفت:  آدرس - تهران بانکی امور ایحرفه کاردانی
- مستیان بهار خ- الجواد جدمس

 47 پالک
88381593-88381595 

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان دستی صنایع

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 پونک: 1 شماره ساختمان - تهران
 - جنگل سردار خیابان انتهای-

 16-آبشناسان اتوبان به هنرسید
: 2 شماره ساختمان  شقایق متری

 هشتم،انتهای ولنجک،خیابان
 1یاسمن

44456900 

 سنتی کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایهحرف کاردانی
 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 تهران جهانگردی نعتص

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - شریعتی خیابان - تهران - تهران
 - کالهدوز شهید خیابان از باالتر

 1671 شماره
88973364 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه اردانیک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 تهران جهانگردی صنعت

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

-فاطمی خیابان-تهران - تهران
 پالک-سوسن کوچه-دوم خیابان

10 
88985957 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

  سازمان
 کشوری هواپیمایی

 و تربیت معاونت
 هوایی نیروی آموزش

 جمهوری ارتش
 ایران اسالمی

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 ساها هواپیمایی

 فتح میدان از بعد - تهران - تهران هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی
 پایگاه(  خانواده درب) دوم درب -

 -لشگری شهید هوایی
66627114 

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی
 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی
 ماهواپی نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

ستاد توسعه 
پژوهش و کاربرد 
گیاهان دارویی و 

طب ایرانی 
معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

 جمهوری

 جامعه 
 درمانی ایرانگیاه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 درمانی ایرانجامعه گیاه

 گیاهان دارویی و معطر –کاردانی فنی باغبانی 

تهران ـ شهرری ـ میدان شهرداری 
اه ـ کوچه رفاه ـ جنب فروشگاه رف

 1ـ پالک 
55955753-021 

 یاریای سالمتکاردانی حرفه

 دارویاری -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه

 شرکت
 ایران پردازیداده

  شرکت
 ایران پردازیداده

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران پردازیداده شرکت

  فنی کاردانی
 گسترده هایهشبک و اینترنت - اطالعات فناوری

 استاد خیابان - تهران - تهران
 از باالتر - شمالی اللهی نجات
  - خسرو کوچه  - سپند چهارراه
 159883 کدپستی35 پالک

5-88909231 

 تهران شهرداری
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تهران شهر شهرداری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرداری شهروندی هایآموزش

 تهران

 بلوار-آهنراه شهرک - تهران محله امور ایحرفه ردانیکا
-طوبی خیابان-هفتم یاس-گلها
 اجتماعی مجتمع-نشانیآتش جنب

 سوم طبقه-(ع)علی امام فرهنگی و
447449948-44755175 

 شهروندی هایآموزش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و نشانیآتش سازمان

 تهران شهرداری ایمنی

 شهید اتوبان -تهران - تهران شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی
 صنیع شهید پل از بعد-تندگویان
 شرقی آباد صالح- خانی

55541662-6 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 ساختمانی تصرفات حفاظت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مدیریت و پیشگیری سازمان

 تهران شهر بحران
 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 خیابان -خان ستار - تهران
 شرقی یانتها-لومومبا پاتریس

 سازمان جنب-ملکوتی شهید خیابان
 استان های شهرداری همیاری

 تهران
66572433-44244040 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ترافیک و نقل و حمل سازمان

 تهران شهرداری

 بین - طالقانی خیابان - تهران شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی
 - الهی نجات استاد و حافظ خیابان

 354 شماره
88916613-5 

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



39 

 

 94 سال ای مهررفهکاردانی فنی و کاردانی ح هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 تهران

 تهران شهرداری
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تهران شهر شهرداری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و اطالعات فناوری سازمان

 تهران شهرداری ارتباطات

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 کوچه یوسفیان خ ملک خ - تهران
 3 پالک-نسترن

96001200 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهر یالکترونیک خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بر نظارت و مدیریت سازمان

 تهران شهر تاکسیرانی

 دوم فلکه از باالتر - تهران تاکسیرانی ایحرفه کاردانی
 و اصفهانی اشرفی تقاطع-صادقیه
 461 پالک احمد آل جالل

44294667-8--44294674-5 
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بهسازی و نوسازی سازمان

 تهران شهرداری

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 - صفوی نواب بزرگراه - تهران
 - جوانمرد شهید خیابان نبش

 215 پالک - 9 دماوند ساختمان
55433255-9 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و ارینگهد - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آهنراه برداریبهره شرکت

 حومه و تهران شهری

 مترو ایمنی فنی کاردانی

 14 کیلومتر -تهران - تهران
 سه بعداز - رجایی شهید بزرگراه

 باقرشهر مترو جنب - پاالیشگاه راه
64533062 

 مترو برق - برق فنی کاردانی
 مترو کنترل و سیگنالینگ سیستم فنی کاردانی

 مترو ابنیه و خط - عمران فنی کاردانی
 مترو هایسازه - عمران فنی کاردانی

 مترو مخابرات فنی کاردانی
 مترو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران شهرداری هنری فرهنگی

 کریمخان خیابان -تهران - تهران فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 آباد بهجت پارک زندجنب

 ساختمان) آفرین به خیابان روبروی
 شهرداری 4 شماره مرکزی سابق

 فرهنگی کاربردی علمی(تهران
 تهران شهرداری هنری
5-88898941 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان کل دادگستری

 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 به آزادی،نرسیده خیابان - تهران

 شهید آزادی،بلوار میدان
 سلطان عزیزی،کوچه
 چپ،کوچه محمدی،سمت

 10ولیعصر،پالک
66088379-80 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دفتریاران و سردفتران کانون

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 تهران،خیابان - تهران

 میدان به ولیعصرشمالی،نرسیده
 جدید 2530ونک،پالک

88775011-13 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی تخدما - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کانون وکالی دادگستری مرکز

تهران ـ خیابان کریمخان ـ خیابان  قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
دمند جنوبی ـ کوچه رضا خر

 9ملکیان ـ پالک 
88313294-021 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 تحقیقات مرکز
 و مسکن راه،

 شهرسازی

 رسم و طرح شرکت
 پارسه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارسه رسم و طرح شرکت

 اتوبان تقاطع - آباد جنت - تهران داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 - بهاره روز بازار جنب - نیایش

 رسم و طرح کاربردی علمی مرکز
 پارسه

44475130-44439076 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 و تربیت معاون
 سازمان آموزش

 ارتش سیاسی عقیدتی
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی موزشآ مرکز
 ارتش سیاسی عقیدتی سازمان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 مرکز-لویزان خیابان - تهران

 نزاجا پشتیبانی آموزش
22940183 

 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی
 کریم قرآن مبلغ تربیت ایحرفه کاردانی
 کریم رآنق مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی

 اطالعات معاونت
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیرازی صیاد شهید

 نظامی سیگنالی اطالعات ایحرفه کاردانی

 ضلع - لشگرک اتوبان - تهران
 ارتش زمینی نیروی ستاد شمالی

2122450724 

 اطالعات فیزیکی تامین ایحرفه کاردانی
 نظامی اطالعات آوریجمع ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 تهران

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 اطالعات معاونت
 جمهوری ارتش
 ایران یاسالم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیرازی صیاد شهید

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ضلع - لشگرک اتوبان - تهران
 ارتش زمینی نیروی ستاد شمالی

2122450724 

 و تربیت معاونت
 زمینی نیروی آموزش

 جمهوری ارتش
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - زاجان درمان و بهداشت

 (هجرتی دکتر سرلشکر شهید)

 فاطمی خیابان انتهای - تهران سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 کاربردی علمی مرکزآموزش-غربی

 شهید-نزاجا درمان و بهداشت
 هجرتی

66571521 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  نزاجا پشتیبانی

 (امانی سرلشکر شهید)

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 از بعد بابائی اتوبان تهران - تهران
 مرکز نزاجا گران ایثار سازمان
 امانی شهید کاربردی علمی

021-22950360 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه ردانیکا

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 زرهی خودروهای برق - برق فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 زرهی خودروهای مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش رکزم
 نزاجا شهدای

 اطالعات فیزیکی تامین ایحرفه کاردانی
 بابایی شهید اتوبان -تهران - تهران

 شهید مخابرات آموزش مرکز -
 علمی آموزش مرکز - نزاجا امینی

 نزاجا شهدای کاربردی
021-22972411 

 نظامی اطالعات آوریجمع ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه نیف کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا مخابرات

 (امینی سرتیپ شهید)

  فنی کاردانی
 به شرق ائیباب اتوبان - تهران گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گاز پمپ جنب-غرب
22950242-22944490 

 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی
 فیبرنوری و کابل - مخابرات فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش

 پاسداران سپاه

 سپاه فرماندهی
 قالبان پاسداران

 تهران استان اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ص) الهرسول محمد سپاه

 - پیروزی خیابان - تهران - تهران فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 - نبرد میدان - شمالی نبرد خیابان
 پالک - بیدی ابراهیم شهید خیابان

1 
021-33180505 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی

 اسالمی تربیت و اندیشه مروج ایحرفه کاردانی

 و آماد معاونت
 سپاه پشتیبانی

 پاسداران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) دستواره شهید

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 بین -آزادگان بزرگراه - تهران
 کرج یمقد و مخصوص جاده

44907038 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 مهمات نگهداری فنی کاردانی

 ( نت) تعمیرات و هدارینگ فنی کاردانی
 پهپاد بدنه و موتور - دفاعی تجهیزات

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی علوم دانشگاه
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 انتظامی علوم دانشگاه

 همت شهید بزرگراه - تهران قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 خ-خرازی شهید پل از بعد-غربی

 اردبیلی شهید
48931819 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 نیروی فرماندهی ستاد
 انتظامی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انتظامی نیروی فرماندهی ستاد

 میدان- ونک میدان - نتهرا قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 نیروی فرماندهی ستاد-عطار
 علی امام آموزش مرکز-انتظامی

81823547 
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 انتظامی فرماندهی
 (فاتب) بزرگ تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بزرگ تهران انتظامی فرماندهی

 (فاتب)

 خ- معلم خ- شریعت خ - تهران قضایی ینضابط امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 تهران فرمادهی ستاد-دشت مرو

 (فاتب) بزرگ
21861661 

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 هاییگان فرماندهی
 ناجا پاسداران ویژه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارانپاسد ویژه یگان فرماندهی
 (ایرانی شهید)

 میدان-تهران - تهران قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
-وحدت خیابان-شهیدکالهدوز
 ناجا ویژه یگان

39942690-33218146 
 انتظامی ویژه عملیات ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 تهران

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 پشتیبانی و آماد معاون
 انتظامی نیروی

 ایران اسالمی یجمهور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - انتظامی نیروی پشتیبانی

 (الحسینیخدام شهید)
 امینت زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 هیدش بزرگراه - تهران - تهران
 جاده)  18 کیلومتر - لشگری
 - 63 خیابان -(  کرج مخصوص

 معاونت - قوامین بانک از باالتر
 ناجا یبانیپشت و آماد

48036320-48036460 
 و تربیت معاون

 سازمان آموزش
 اطالعات حفاظت
 انتظامی نیروی
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (عج) مهدی امام

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 رشیدیاسمی - سئول - تهران
21933173-21934218 

 و تربیت معاونت
 وزارت آموزش

 پشتیبانی و دفاع
 مسلح نیروهای
 اسالمی جمهوری

 ایران

  صنعتی دانشگاه
 اشتر مالک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران اشتر مالک

 دقیق ابزار فنی کاردانی

-بابایی شهید اتوبان - تهران
 شعبانلو شهید خیابان-لویزان

0 

 پیروتکنیک فنی کاردانی
 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز هوایی صنایع سازمان
 هوایی صنایع سازمان

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 مخصوص جاده 4 کیلومتر - تهران

 هوایی مرکگ از بعد - کرج
 مهرآباد

44630958-44534501 

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی
 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 پرواز دسیپچری فنی کاردانی
 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

  موسسه
 عالی آموزش

 کاربردی-علمی
  و بهزیستی

 اجتماعی تامین

 تعاونی شرکت
 زندگی آیین شتازانپی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آیین پیشتازان تعاونی شرکت

 (تهران) زندگی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 اشرفی  خیابان- تهران - تهران
-همت  پل به نرسیده - اصفهانی
 - هما شهرک - پارک خیابان

 زندگی آیین پیشتازان ساختمان
44241331-44235121 

 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 یاریکودک ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده دکاریمد - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 جهادکشاورزی

 تعاونی شرکت
 تولیدکنندگان

 گوشتی هایفرآورده
 کشور سراسر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تولیدکنندگان تعاونی شرکت

 کشور سراسر گوشتی هایفراورده

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 - غرب شهرک - تهران - تهران
 - غرب ایران سیمای خیابان
 88/19 پالک - پنجم خیابان

88371092 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 ارتباطات وزارت
 فناوری و

 اطالعات

 توسعه معاونت
 و هماهنگی مدیریت،
 پشتیبانی امور

  کاربردی ـ علمی دانشکده
 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی مخابرات و پست

 تهران،میدان - تهران
 علی محمد آزادی،بزرگراه
 دانش جناح،بلوار

4-44659661 

 امور وزارت
 کاربردی - علمی آموزش مرکز تجارت بانک دارایی و اقتصادی

 تجارت بانک

 امام میدان شرقی ضلع - تهران بانکی امور ایحرفه کاردانی
 تجارت بانک - خمینی

 بورس امور ایحرفه کاردانی 33961907

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی

  علوم دانشگاه
 توانبخشی و بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  علوم دانشگاه

 توانبخشی و بهزیستی

-کودکیار خ- اوین- تهران - تهران تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 توان و بهزیستی علوم دانشگاه

 بخشی
24-22180023 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 خدمات شرکت
 درمانی و بهداشتی

 (ص) االنبیاخاتم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و بهداشتی خدمات شرکت
 (ص) االنبیاءخاتم درمانی

 خیابان - فرمانیه خیابان - تهران عمل اتاق جهیزاتت - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 شهید خیابان - شمالی دیباجی

 - آذرمینا انتهای - نوریان محمود
 - نازگل بست بن - پریسا کوچه

 2 پالک
22292759-22292764 

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

 کار تعاون، وزارت
 عیاجتما رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 تهران

 خ-تجریش میدان - تهران دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
-(مقصودبیگ)دربندی امیرابراهیم

 مدرسه جنب-تختی خ از بعد
 48پالک-همت راهنمایی

22686080 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 تهران

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اریکه توانبخشی شرکت

 پرسپولیس

 جنب- ورامین قرچک - ورامین علولینم ورزش مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه اردانیک
- فرهنگ خ- پرورش و آموزش

 1 فرهنگ کوچه
0                                     

36288513 
 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ناسیابن پزشکی گروه شرکت

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 خیابان-صادقیه دوم فلکه - تهران
-غربی اعتمادیان خیابان-ولیعصر

 29 پالک
44059582-44059567-

44059610 

 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی زاتتجهی فنی کاردانی

 آزمایشگاه تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 پزشکی تشخیص

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رعد نیکوکاری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 شهرک)قدس شهرک - تهران
 هرمزان،پیروزان 2 ،فاز(غرب

 شرقی 74جنوبی،پالک
88371101 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - ارافزنرم فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تیبا زیبایی دانش تعاونی شرکت

 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی
 میدان از باالتر-تهران - تهران
 20 پالک - فخاری کوچه ولیعصر

88917062 

 زنانه پیرایش ایحرفه کاردانی

 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی

 مو و پوست زیبایی مراقبت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران دی 9 ایحرفه و فنی

 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی
 بزرگراه شمالی ضلع - تهران
 خ-آزادشهر - کرج -تهران

 گیاهشناسی باغ بلوار-سروآزاد
44782116 

 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - تشیال فنی کاردانی زمانپور شهید کشاورزی جهاد

 پایین - حافظ خ -تهران - تهران
 بست بن - بورس سازمان از تر

 ایرانیان
66705567 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 شهرک-کریم رباط - کریمرباط
-10 سرو-آباد نصیر صنعتی
 تالونگ مرغ تخم نایعص شرکت

56390282 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 دام خوراک فراوری هایماشین مکانیک - مکانیک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهداد تهران شیر صنایع شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 – ورامین – تهران اتوبان - ورامین
 شهر ورودی ابتدای – 25 کیلومتر

 ورامین
36163334 

 صنعتی ابداریحس - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

  وزارت
 شهرسازی و راه

  سازمان
 کشور هواپیمایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران هوانوردی صنعت

 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی
- اکباتان از بعد- تهران - تهران

 -کرج مخصوص جاده5 کیلومتری
 امام خیابان - آزادی شهرک
 ابوفاضل ساختمان -خمینی

44546205 

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی

 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی

 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 و راه وزارت
 شهرسازی

  سازمان
 کشور هواپیمایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران هوایی خدمات و فنون

 ساختمان - تهران هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی
- مکری رباط شهرستان(:1)شماره

 - اشکانیه شهرک-بازارک
 فرودگاه شمالی ضلع -A9بلوک
 ساختمان(  ره) خمینی امام حضرت
-فتح بزرگراه-تهران(:2) شماره
 شهید شهرک ابتدای-14 کیلومتر

 فناوری و تحقیقات معاونت-دانش
 و راه،مسکن وزارت

 سماپران آموزش شهرسازی،مرکز
021-56613181-5 /021-

66282196 

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی

 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی

 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 پرواز دسیپچری فنی کاردانی

 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 گذاریسرمایه شرکت
 ساختمانی توسعه

 آورانبرج

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ابنیه آورانبرج ساختمانی شرکت

 - دانشجو بلوار - ولنجک - تهران شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 - عدالت خیابان - یاسمن میدان

 فجر استخر جنب
22175766 

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 سازه هوشمند شرکت
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 هوشمندسازه مهندسین شرکت
 آرا ینآرو

-شمال مدرس بزرگراه - تهران داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
-ناجی خیابان - ظفر خیابان ابتدای

 8پالک -ناجی بوستان جنب
22916460-22916466 

 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 راه، تحقیقات مرکز
 شهرسازی و مسکن

 تفویضی شهید آموزشکده

 شهرسازی فنی کاردانی

 14کیلومتر فتح بزرگراه - تهران
 خیابان-خودرو ایران چهارراه
 آموزش مرکز-دانش شهرک

 ساختمان سازی شهر و ره وزارت
 (2) شماره

66283713-16 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 سازیتونل - عمران فنی کاردانی

 راهسازی - عمران فنی کاردانی

 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران شهرسازی و ساختمان

 شهید خیابان - تهران - تهران شهرسازی فنی کاردانی
 - سرافراز شهید خیابان - بهشتی

 31 پالک - ششم نبش
88737380 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 یشهر معماری - معماری فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 صنف اتحادیه
 تهران امالک مشاورین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  مشاورین صنف اتحادیه

 تهران امالک

 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 تر پایین -شریعتی خیابان - تهران

 شهید خیابان - طالقانی راه سه از
 کوچه –( سابق آمل) طاهریان

 7 پالک – فرزانگان
77681446 

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنفی انجمن
 کارفرمایی
 و تولیدکنندگان

 لمب فروشندگان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  صنفی انجمن

 دکوراسیون و مبلمان

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 فاطمی خیابان - تهران - تهران

 کاج بین سوادآموزی نهضت جنب
 119پالک-اعتصامی پروین و

88977850-5 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 یداخل معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی

 ایصفحه مبلمان صنایع فنی کاردانی

 کوچک صنایع سازمان
 صنعتی هایشهرک و

 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) چرم

 فاطمی،خیابان میدان - تهران کفش و کیف طراحی ایحرفه کاردانی
 از ترشمالی،پایین فلسطین

 حمید شهید برادران ،کوچهزرتشت
 2غفاری،پالک وحید و

88971831-35 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 کفش تولید فنی کاردانی

 پوست و چرم - نساجی صنایع فنی کاردانی

  شرکت
 دماوند آسانسورسازی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دماوند آسانسورسازی شرکت

 اریابیباز ایحرفه کاردانی

-دماوند شهرستان - دماوند
 بلوار -گیالوند بنزین پمپ روبروی
 -مراء جاده سه کیلومتر -شاهد
 آسانسور تحقیقاتی, آموزشی مجتمع

 دماوند سازی
021-77338087 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 صنعتی یکالکترون فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 صنعت، وزارت تهران
 تجارت و معدن

  شرکت
 کارپیچ پوالد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کارپیچ پوالد شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 امام بلوار-پاکدشت - پاکدشت
 مسکونی مجتمع روبروی-رضا
 شیر شهید متری 24-مظفر شهدای

 نسب
02136011510-360115 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی ردانیکا

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 تعاونی شرکت
 بهداشتی شیرآالت
 هدایت ماهان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیرآالت تعاونی شرکت

 هدایت ماهان بهداشتی

 شهید خ پاکدشت - پاکدشت گریریخته - متالورژی فنی کاردانی
 اداره کوچه روی روبه - مطهری

 380 پالک -گاز
36425252 

 فورج هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 تعاونی شرکت

 فراوری کارخانجات
 هایدانه و روغن

 ایران روغنی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کارخانجات تعاونی شرکت

 روغنی هایدانه و روغن فراوری
 ایران

 کوچه-مفتح شهید خیابان - تهران کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 27 پالک -موقر بخشی شهید

 صنعتی - یآزمایشگاه شیمی فنی کاردانی -88326098

 مواد تولید شرکت
 درسادارو دارویی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 درسا دارویی مواد تولید شرکت

 دارو

 18 کیلومتر - تهران - تهران دارو تولید - دارویی صنایع فنی کاردانی
 -پخش دارو خیابان - کرج اتوبان

 داروپخش شرکت جنب
21 

 کیفیت لکنتر - دارویی صنایع فنی کاردانی

 و تولیدی شرکت
 ایران صنعتی
 قطعهلوازم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران صنعتی و تولیدی شرکت

 قطعهلوازم

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -قرنی سپهبد خیابان - تهران
 72 پالک -کالنتری شهید خیابان

88933754- 

 خودرو شفرو از پس خدمات ایحرفه کاردانی
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 آالتماشین - چاپ صنایع فنی کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  شرکت
 موتهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 موتهران شرکت

 جاده) - لشکری خیابان - تهران زنانه آرایش ایحرفه کاردانی
 - 11 کیلومتر -( کرج مخصوص
 4 پالک -29 خیابان انتهای

44905741 

 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی
 مو و پوست زیبایی مراقبت ایحرفه کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

  شرکت
 سحر نانثمین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سحر نانثمین شرکت

 صفا مالرد جاده شهریار - تهران صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صفا شهرداری پشت- دشت
-بعثت فرهنگسرا کوچه-دشت

 آب سازمان جنب-مهر صفا کوچه
65438695 

 قنادی ایحرفه کاردانی
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

  شرکت
 پارس پروفیل جهان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس پروفیل جهان شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام خ کریم رباط - کریمرباط
 شهر نسیم شهرداری جنب علی

56784351 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 خدمات شرکت
 گلدیران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلدیران شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 خیابان -آرژانتین میدان - تهران

 پالک-شانزدهم خیابان -بخارست
14 

89529 

 بارداریان - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی شرکت
 کوشا خودرودقت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خودرو دقت صنعتی شرکت

 کوشا

 جاده 20کیلومتر-تهران - تهران کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
-3بهار خیابان-کرج مخصوص

 7پالک
44987701-2/44987704 

 پالستیک صنایع فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 طراحی شرکت
 تامین و مهندسی

 خودرو ایران قطعات

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) ساپکو

 شهید زرگراهب-تهران - تهران بازاریابی ایحرفه کاردانی
 کامران خیابان - غرب همت

 ضلع-( شمالی شاهین) طامه کبیری
 بزرگمهر پارک غربی
2-44461100 

 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 صنعت، وزارت تهران
 تجارت و معدن

 طراحی شرکت
 تامین و یمهندس
 خودرو ایران قطعات

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) ساپکو

 شهید بزرگراه-تهران - تهران صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 کامران خیابان - غرب همت

 ضلع-( شمالی شاهین) طامه کبیری
 بزرگمهر پارک غربی
2-44461100 

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز پارس مهرکام شرکت
 (تهران) پارس مهرکام شرکت

 بعداز-تهرانسر اصلی بلوار - تهران بازاریابی ایحرفه کاردانی
 پالک-29 خیابان-صدف چهارراه

22- 
44504274 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 کارخانجات شرکت
 الکتریک پارس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  کارخانجات شرکت
 الکتریک پارس

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 خیابان صادقیه دوم فلکه - تهران
 بزرگراه از بعد کاشانی...ا آیت

 جنوبی شاهین خیابان ستاری
 پارک روبروی(         شهید)

 آموزشی مجتمع جنب ساحل
 الغدیر
44093134  ------  

44043225 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  شرکت
 انفورماتیک گسترش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  شگستر شرکت

 ایران انفورماتیک

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

  فاصل حد - انقالب خ - تهران
 پالک - حافظ و  الهی نجات استاد

880 
66706051-54 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری ایهسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و مهندسی شرکت
 صنایع تحقیقات

 الستیک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تحقیقات و مهندسی شرکت

 (تهران) الستیک صنایع

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 شهید بزرگراه انتهای - تهران
 و علم هش،شهرکپژو همت،بلوار

 پژوهش فناوری
021-44580906 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 خودرو تزئینی و الستیک پالستیک، قطعات - پلیمر
 پالستیک صنایع فنی کاردانی
 الستیک صنایع فنی کاردانی

 المللیبین گروه
 (بیلدکوییک)شهرره

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
  شهرره المللیبین گروه
 (بیلد کوییک)

 بلوار - آرژانتین میدان - تهران ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 چهارراه به نرسیده -افریقا

 پالک -ژوبین کوچه -کودکجهان
9 

82172801-2 

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 سازیخودرو گروه
 سایپا

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سایپا خودروسازی گروه

 جاده 17کیلومتر - تهران کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 دارو خیابان- کرج مخصوص

 سایپایدک شرکت جنب-پخش
 سازی خودرو گروه مرکزآموزش

61611539 

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  صنعتی گروه
 خودرو ایران

 کاربردی - علمی شآموز مرکز
 خودرو ایران صنعتی گروه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 جاده 14 کیلومتر -تهران - تهران
 مرکز 18 درب -کرج قدیم

 خودرو ایران آموزش
48224904 

 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی

 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  صنعتی گروه
 گلرنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلرنگ صنعتی گروه

 باالتراز ریقاآف خیابان - تهران بازاریابی ایحرفه کاردانی
 پالک سعیدی کوچه نیایش اتوبان

24 
26200349-51 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 و پژوهش مرکز
 ایران جوش مهندسی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران جوش مهندسی و پژوهش

 خ -غرب همت بزرگراه - نتهرا جوش بازرسی فنی کاردانی
 هفتم خ -طامه کبیری شهید

 پالک -معادن کوچه نبش -شرقی
1 

44606167 

 جوشکاری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 صنعت، وزارت تهران
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پذیرایی تاالرهای صنف اتحادیه

 تهران مجالس اتتجهیز و

 به نرسیده-شمالی کارگر - تهران آشپزی ایحرفه کاردانی
 کوچه نبش-فرصت خیابان

 1100 پالک-بهروزی
66900690-2 

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نمایشگاهی امور - بازرگانی ایفهحر کاردانی تهران واحد بازرگانی

 خیابان-کشاورز بلوار - تهران
-افشار کوچه نبش-زاده عبداله

 21 پالک
8695-2 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) ایران صنعتی تحقیقات

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 ایرانشهر خیابان-تهران - تهران
 233 پالک -شمالی

88310113-9 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 ایران قالبسازان جامعه

.  دماوند خیابان تهران، - تهران کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 پمپ روی به رو.  اباد قاسم ایستگاه
 کوچه.  کیایی شهید خیابان.  بنزین

 3،پالک پناه قادر
77501660- 

 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آذین استیل شرکت

 باالتر - شمالی بهار خیابان - تهران صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جواد خیابان - طالقانی خیابان از

 - سپهر کوچه نبش - کارگر
 62پالک

77516237-77624486 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) کوشا صنعتی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مخصوص جاده - تهران - تهران
 سمت به مین شیشه راه سه - کرج

 شهرک نبش ولیعصر بلوار شمال
 فرهنگیان

40-44540033 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کنترل فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه یفن کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس نفت شرکت

 جاده 22 کیلومتر - تهران - تهران کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کرج مخصوص

46815011-46891299 
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 (عج) قائم غالت صنایع

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 کارگر خیابان-تهران - تهران
 کوی مقابل)شانزدهم خ -شمالی

 پ -یک فجر خیابان -( دانشگاه
14 

88025662 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی اردانیک
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 طبرسی عالمه فنون و علوم

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 ضلع-ستارخان خیابان - تهران
 اول-ستارخان پل غرب شمال
  -(شمالی پاک) پور حاجی خیابان

 68 پالک - رئیسی نبش
44262001-6 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب یریتمد ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 آموزش کاربردی - لمیع مرکز
 ایران صنایع پژوهش و

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 یابانخ - میرداماد بلوار - تهران

 ایستگاه جنب-شمالی کازرون
 7 پالک -مترو

22916536-39 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 ستردهگ هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

 عالی آموزش دفتر
 علوم، وزارت غیردولتی

 فناوری و تحقیقات

 آزاد عالی آموزش موسسه
 ایران انفورماتیک

 - کارگرشمالی خیابان - تهران کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 بلوار و نصرت خیابان حدفاصل

 باغ کوچه - قدر خیابان - کشاورز
 11 و 8 پالک نو

66930421 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 آزاد عالی آموزش موسسه
 جهاندیده

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

(: برادران)1 شماره ساختمان - ری
 بعداز - قم خیابان - ری شهر

 ساختمان  211 پالک - مخابرات
 - ری شهر(: خواهران)2 شماره

 - مخابرات بعداز - قم خیابان
 205 پالک

55937694 

 کار و کسب تمدیری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  آزاد عالی آموزش موسسه
 دانش و دین عصر

 شمال   عصر ولی  خیابان - تهران مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 18پ   ساعی کوچه   ساعی پارک

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 88797040

  آزاد عالی آموزش موسسه
 گستر علم

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 باالتراز-شمالی آباد جنت - تهران
 متری20 خیابان نبش-همت اتوبان

 42 پالک-گلستان
44413435-44415682 

  یاحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

  آزاد عالی آموزش موسسه
 دانشسار فنون و علوم

 از باالتر -شریعتی خیابان - تهران کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 - شکرابی خ - مطهری خیابان
 ی فریبا) حکمت کوچه نبش

 41 پالک -(سابق
88428751-4 

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات وریفنا 

 آزاد عالی آموزش موسسه
 امیرکبیر فناوری و مدیریت

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 آفریقا،خیابان بلوار تهران، - تهران

 17و15 ،پالک غربی تابان
88780152-3 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 آزاد عالی آموزش موسسه
 دانش عصر نوآوران

 چهارراه - ونک میدان - تهران کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 آفریقای خیابان - کودک جهان
 8 پالک - ژوبین کوچه - جنوبی

88648993 

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه

  ایحرفه کاردانی
 استاد خ زند خان کریم - تهران شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 نبش اکلیس از تر پائین الهی نجات
 283پالک امانی کوچه

88918591-2 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 ایرانی آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

  آزاد عالی آموزش موسسه
 هادی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 تقاطع غربی جنوب ضلع - تهران
 آل وجالل نوری اهلل فضل شیخ

 (آزمایش زیرپل)احمد
88254832 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایهشبک و اینترنت - اطالعات فناوری

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 خبر کاربردی - علمی دانشکده اسالمی جمهوری

 شهید خیابان -تهران - تهران خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 قصروخیابان چهاراه بین بهشتی

 34پ اندیشه
88409701 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 خبری کاسیع ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی تهران استان زیارت و حج

 نبش آزادی خیابان - تهران
 و حج ساختمان شمالی،جنب رودکی

 زیارت
64512909-10 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس خبرگزاری

 چهارراه - انقالب خیابان - تهران فرهنگی امور ایحرفه دانیکار
 بن - سعیدی شهید کوچه - کالج

 1 پالک - شبنم بست
88937744 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 فارس خبرگزاری

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 هارراهچ - انقالب خیابان - تهران
 نب - سعیدی شهید کوچه - کالج

 1 پالک - شبنم بست
88937744 

 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه ردانیکا

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  محصوالت تولیدی شرکت
 سروش تصویری و صوتی

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 - پونک میدان - تهران - تهران
 سردار تقاطع - بابایی میرزا خیابان
 بوستان غرب شمال ضلع - جنگل
 - آسترکی شهید خیابان - شاهد

 1 پالک
44489307-44489306 

 بازیگری ایحرفه کاردانی
 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی
 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 ویژه هایجلوه - سینما ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی
 گریم ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 عصر ولی میدان- تهران - تهران

 نوربخش کوی زرتشت چهارراه
 32  پالک

88911441-2 

 ویراستاری - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 4 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 و نی قره بین-سمیه خ - تهران
 163 پالک-الهی نجات

88941219 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 5 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ابتدای - انقالب خیابان - تهران
 936 پالک - کالج پل

66705256-66752477 

 پوشاک چاپ - چاپ ایحرفه کاردانی
 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی

 شرن و چاپ ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرانت 6 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 انقالب خیابان - تهران - تهران
 کوچه - دانشگاه خیابان - اسالمی

 9 پالک - قدیری
021-66492555-6 

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه ردانیکا
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 دیواری نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 7 واحد هنر و فرهنگ

 خیابان-1 شماره ساخمان - تهران فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 - بهار خیابان به نرسیده - سمیه

 پالک - آراد بیمارستان روبروی
 خیابان:2 شماره ساختمان-32

 ملک خ-سپهر برج جنب سمیه
-سهند بست بن- بهار الشعرای

 2 پالک
88834991-5 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - یعلم آموزش مرکز
 تهران 10 واحد هنر و فرهنگ

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 - رسالت راه بزرگ - تهران
 زاده ولی شهید خ -شمالی مجیدیه

 کپال - بهشتی میدان به نرسیده -
39 

88612361-4 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 11 واحد هنر و فرهنگ
 (موسیقی)

)  ولیعصر خیابان -تهران - رانته ایرانی آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی
 ره)  خمینی امام خیابان تقاطع(  عج

) 
66957791 

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

- انقالب میدان -تهران - تهران
 کوچه - جنوبی کارگر ابتدای

 واحد)  12و10،8 شماره - رشتچی
- انقالب میدان -تهران(  خواهران

 کوچه - جنوبی کارگر ابتدای
 واحد)  28 شماره - رشتچی

 (برادران
66436095-7 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 بازیگری ایحرفه کاردانی

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایهحرف کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی
 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه کاردانی
  ایحرفه یکاردان

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 12 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 - اسالمی انقالب خیابان - تهران
 دکتر خیابان ابتدای - شمیران پیچ

 پالک - حقوقی خیابان - شریعتی
61 

77682012- 15 

  ایحرفه کاردانی
 نوجوان و کودک فرهنگی امور مربی تربیت

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 گریم ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 خ: 1 شماره ساختمان - تهران
 پالک الله هتل روبروی فاطمی

  1414658371 پستی کد 261
 میدان از باالتر: 2 شماره ساختمان
 پالک شرقی زرتشت خ ولیعصر

 1594835111 پستی کد 45
88952001 

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان یمترجم

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی نرهایه ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 14 واحد هنر و فرهنگ

 - تهران: 1 ساختمان - تهران بورس امور ایحرفه کاردانی
 استاد خیابان - خان کریم خیابان
 شهید کوچه - جنوبی الهی نجات
 ساختمان  10 کپال - الهی حسین

 وصال تقاطع -انقالب خیابان: 2
 985 پالک - سپیده سینما جنب

88903868 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه یکاردان

 گروه آموزشی هیوا
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 وزشینشانی و تلفن مرکز آم تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 تهران
 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 - تهران: 1 ساختمان - تهران
 خیابان- مطهری شهید خیابان
 کوچه -شمالی شیرازی میرزای
: 2 ختمانسا4 پالک - عرفان

 از باالتر- ولیعصر میدان - تهران
 16 پالک- غفاری کوچه- زرتشت

88714017 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

  ایحرفه ردانیکا
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 یابتدا - آزادی خیابان - تهران
 شهید کوچه - شمالی جمالزاده

 22-20 پالک - بزمه محمد
66426858-66428113- 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 شهید خیابان -تهران - تهران
 مقام قاثم یابانخ از بعد - مطهری
  8 پالک -گلریز خیابان - فراهانی

 خ- جنوبی فلسطین خ انقالب خ
 24 پالک-ژاندارمری شهدای

66977517-66977519 

 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 23 واحد هنر و گفرهن

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 شهیدبهشتی،خیابان خیابان - تهران
 20دوم،پالک پاکستان،کوچه

88527789-93 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 25 واحد هنر و فرهنگ

 پل: 1 شماره ساختمان - تهران مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 میرزای خان،ابتدایکریم

 راست،کوچه یرازی،سمتش
: 2 شماره ساختمان  7 اول،پالک

 خیابان - نور کوه - مطهری خیابان
 13 پالک - اول

88300627-8،88735893 

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 صادقیه، دوم فلکه: آدرس - تهران
 خیابان جناح، محمدعلی ابتدای

 1/1 پالک احسانگر، شهید
44961083-4 

 عمومی روابط ایهحرف کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 وزشینشانی و تلفن مرکز آم تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 29 واحد هنر و فرهنگ

 بزرگراه:2 ساختمان - تهران کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 -قیشر پیامبر خ - شمالی ستاری

  48 پالک کرمی کوچه هجرت خ
 گالب خیابان - صادقیه:1 ساختمان

 پارک انتهای -(  طرشت متروی) 
 - ورزش زمین جنب -شهروند

 پستی کد-25 پالک
1451817641 

44234877-442352 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 برداریتصویر تجهیزات - هرسان فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 30 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 خیابان - انقالب خیابان - تهران
- نائبی کوچه -شیرازی وصال

 25 پالک
66491215 

 عمومی روابط ایحرفه یکاردان
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نتهرا 31 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 خیابان ابتدای-تهران - تهران
 پمپ روبروی - شمالی سهروردی

 22پ - نیکان خیابان - بنزین
88454480-88455415 

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 پارک از باالتر-ولیعصر خ - تهران
 بیمارستان روبروی- ساعی
 2 پالک- همسایگان خ-مهرگان

88784001-3 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 هگسترد هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ

 آشپزی ایحرفه کاردانی

 - اللهی نجات خیابان - تهران
 بست بن - طالقانی تقاطع از باالتر

 6 پالک دوم
84041000 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

  - انگلیسی انزب مترجمی ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 خیابان -صادقیه دوم فلکه - تهران
 - بهنام خیابان-کاشانی...ا آیت
 5 پالک-شانزدهم خیابان نبش

44047771-6 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایهحرف کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ

 یمال حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
-شیرازی میرزای خیابان - تهران

-(سابق کامکار)نژاد کی خیابان
 34 پالک-سنایی کالنتری مقابل

88832331 

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 37 واحد هنر و فرهنگ

 آشپزی ایحرفه کاردانی
 - تیر هفت میدان - تهران - تهران

 کوچه - فراهانی مقام قائم خیابان
 7 پالک - سام

88342426 

 قنادی ایحرفه کاردانی
 و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی

 رسمی متون

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

-تهران(:1)شماره ساختمان - تهران
-تعاون ربلوا-حکیم اتوبان انتهای
 واحد)3نیلوفر نبش-نیلوفر خیابان

 ساختمان(  خواهران
 - فاطمی خیابان -تهران(:2)شماره
 - اعتصامی پروین  خیابان انتهای
 واحد)21 پ - آونگ کوچه نبش

 ( برادران
88006059 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 بازیگری ایحرفه کاردانی

 لباس نولوژیتک و دوخت ایحرفه کاردانی
 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی
 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی

 صدابرداری - سینما ایحرفه کاردانی
 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه نیکاردا
 - اسپانیولی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار 
  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار
 - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار 
  - رانسویف زبان مترجمی ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار
 خوشنویسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 صحنه احیطر - نمایشی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ولی چهارراه بین انقالب خ - تهران
 پارک شرقی ضلع وحافظ عصر

  16پ شهریار استاد خ دانشچو
-انقالب خیابان-2شماره ساختمان

 80 پالک مظفر خیابان
66752092 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

- انقالب خیابان - تهران - تهران
 -فردوسی میدان  به نرسیده

-(فرصت) موسوی شهید خیابان
 1پ محمدآقا شهید خیابان

88812949-88843485 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه انیکارد
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

- انقالب میدان-تهران - تهران
 کوچه -شمالی جمالزاده ابتدای

 3 پالک و2 پالک-بزمه
66596188-66431713 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 بازیگری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 فیلم تدوین - سینما ایرفهح کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - اسپانیولی  زبان مترجمی 
 ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 ایرانی آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 نخیابا: 1 شماره ساختمان - تهران
 طالقانی، تقاطع از باالتر ولیعصر،

: 2 شماره ساختمان  1595 پالک
 میدان از تر پایین ولیعصر، خیابان

 34 پالک ولدی، کوچه ولیعصر،
88944359 

 نیرسااطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش رکزم
 تهران 48 واحد هنر و فرهنگ

 1 شماره ساختمان - تهران سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی
 - شریعتی خیابان-تهران(:خواهران)

 بین- شیراز بهار راه سه از تر پایین
 پالک - سلطانی و پیروزی کوچه
 2 شماره ساختمان  1/379

 -تیشریع خیابان -تهران(: برادران)
 -شیراز بهار راه سه از تر پایین
 379 پالک - سلطانی کوچه داخل

77610351-4 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 - شمالی آباد جنت یابانخ - تهران
 شرقی ارکیده نبش - 26 بهارستان

44873794-96 

 ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 54 واحد هنر و فرهنگ

 -تهران:1 شماره تمانساخ - تهران قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 فرصت خیابان - انقالب میدان

 ،ساختمان32 پالک - شیرازی
 انقالب،خیابان میدان:2شماره

 شیرازی،نبش فرصت
 132ماهتاب،پالک

66434203 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی اتخدم - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 55 واحد هنر و فرهنگ

 سرهنگ خیابان - تهران - تهران فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 - شریف سادات کوچه - سخایی

 6 پالک - ظفر کوچه
66750608-66750980 

 ویراستاری - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 56 واحد هنر و فرهنگ

- مطهری دشهی خیابان - تهران دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 -هفتم کوچه -سرافراز خیابان

 10 پالک
88733755-56 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس ادیبان گروه

 - آفریقا خیابان - تهران - تهران عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 فرزان کوچه - میرداماد از باالتر

 8 پالک - شرقی
22040080 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گفتمان تبیین و پژوهش موسسه

 اسالمی انقالب

 خ-زند مخانکری خ - تهران فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 شهید کوچه-جنوبی خردمند

 1 پالک-منش وحدتی
88829140-8882893 

 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اسالمی تربیت و اندیشه مروج ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استانداری

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 پشت قرنی،-طالقانی تقاطع - تهران
 بیمه، کوچه احمر، هالل داروخانه

 1پالک
88928304 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کشور احوال ثبت سازمان

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات ناوریف

 از عدب - ولیعصر خیابان - تهران
 تقاطع از بعد - وی پارک چهارراه

 علمی آموزش مرکز - پسیان
 کشور احوال ثبت سازمان کاربردی

22707832 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پیشوا شهرداری

 دکتر خیابان پیشوا - ینورام مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 گمنام شهدای مقبره دستجردی

 شهر شورای ساختمان
36727191 

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رودهن شهرداری

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 – مطهری بلوار – رودهن - رودهن
 خیابان – ای خامنه... ا آیت بلوار

 فرهنگ
76501890-95 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ورامین شهرداری

 واحد  ساختمان - ورامین شهری نجات و امداد ایحرفه نیکاردا
 بلوار رازی میدان ورامین:خواهران

                   خانواده پارک جنب رسالت
 میدان:برادران واحد ساختمان

 و راهنمایی اداره جنب ولیعصر
 رانندگی

36229944-5 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - ابداریحس ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نیرو آگاهان

 فنی حفاظت و رکا ایمنی فنی کاردانی
 پیروزی خ شهدا میدان - تهران

 مقابل شکوفه راه سه به نرسیده
 شکوفه قنادی
39972676-33783838 

 انتقال - برق فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 توزیع - برق فنی کاردانی

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 تهران آموزشی واحد

 الهی نجات استاد خ تهران - تهران توزیع - برق فنی کاردانی
 43 پالک شاداب خ نبش

88901154 
 آب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

  وزارت
 جوانان و ورزش

 یزیربرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فرهنگی ورزشی شرکت

 پرسپولیس

 ایحرفه کاردانی
 اصلی بلوار تهرانسر - تهران جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 کمال میدان از باالتر تهرانسر
 4 پالک ارمغان خ نبش الملک

44578164-44578166 

 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایرفهح کاردانی
 فوتسال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایزورخانه و پهلوانی فدراسیون

 ایران اسالمی جمهوری

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه ریمربیگ - بدنی تربیت 

 فیاض شهید خیابان - تهران
 شهر پارک شمالی ضلع-بخش

66715021 

 کشتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
  - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 ایزورخانه و پهلوانی ورزش پایه مربیگری
 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سوارکاری فدراسیون

 شهید اتوبان-تهران - تهران دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 روبروی-(سابق اسبدوانی)دوران

 سابق دریایی نیروی
77170959-77170575 

 سوارکاری پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 اسب پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

  شطرنج فدراسیون
 ایران اسالمی جمهوری

 شطرنج پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 خیابان - کشاورز بلوار - تهران

 شطرنج فدراسیون - حجاب
88971055-88951511 

 ندوتکوا فدراسیون
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تکواندو فدراسیون

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 شریعتی،کوچه خیابان - تهران
 مقابل -طاهری میرزاپور،کوچه

 سبحان،صندوق مسکونی مجتمع
 5534-19395پستی

22242442-3 
 تکواندو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 چهارمحال
 بختیاری و

 هالل جمعیت
 جمهوری احمر

 ایران اسالمی

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  استان احمرهالل

 بختیاری و چهارمحال

 -سامان دروازه خیابان - شهرکرد سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 نگیانفره کوی

32261336-32240203 
 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرکرد دانشگاهی جهاد

-چالشتر - ردشهرک - شهرکرد انیمیشن ایحرفه کاردانی
 جاده 1کیلومتر)رود زاینده میدان

 (بن
32326185-6 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 چهارمحال
 بختیاری و

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 جهادکشاورزی

 ماهی پرورش شرکت
 چهارمحال نگین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ماهی پرورش شرکت
 چهارمحال نگین

 نافاص حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
  بلوارآزادی -شهرکرد - شهرکرد

 اول پالک - حکیم خیابان -
038-33352916-17 

 صنفی یواحدها حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 آبیسرد ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی اردانیک

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 بختیاری و چهارمحال

 خیابان هرکرد،ش - شهرکرد مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ازدانشگاه باالتر شمالی فردوسی

 آموزش مرکز کرد، شهر نور پیام
 تامین و  بهزیستی کاربردی علمی

 پستی کد-استان اجتماعی
8817643341 

32264335-7 

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 نسالمندا مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرکرد پیام تعاونی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 ساختمان - شهرکرد

 صنعتی شهرکرد،شهرک(اصلی
 3 سروستان ،انتهای2،فاز شهرکرد

33342935-33342933-
32226490 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یک شماره ایحرفه و فنی

 شهرکرد

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 ابتدای- انقالب بلوار - شهرکرد

 هوایی پل جنب -سامان جاده
32262681-32220871 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی دجها

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  کشاورزی جهاد

 بختیاری و چهارمحال
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 - چالشتر - شهرکرد - شهرکرد
 کشاورزی جهاد آموزش مجتمع

34422440 

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 و جوشکاری انجمن
 هایآزمایش
 ایران غیرمخرب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوشکاری انجمن

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 دفاع شهرکرد،میدان - شهرکرد
 خمینی امام مقدس،بلوار

333351022-23 

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی
 گازرسانی فنی کاردانی

 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارسان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 شهدا بلوار-فارسان - فارسان

 ای وحرفه فنی هنرستان ،جنب
 کاربردی علمی ،مرکز باهنر شهید

 فارسان
33220234-8 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لردگان

 مالی سابداریح - حسابداری ایحرفه کاردانی
 آزادگان میدان - لردگان - لردگان

 میدان ،نبش
34449902-8 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بختیاری و چهارمحال استانداری

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 گودال  -شهرکرد - شهرکرد

 خیابان -آبان 13 بلوار- چشمه
 رشد

33351368-33351367 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان
 بختیاری و چهارمحال استان

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام میدان-شهرکرد - شهرکرد
 مجتمع-بلوارانقالب-(ع)حسین
 اوقاف اداره روبروی-غرب ادارات

32244924 

 خراسان
 جنوبی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سوانح امداد ایحرفه کاردانی جنوبیخراسان استان احمرهالل

 شهدای خیابان - بیرجند - بیرجند
 - معدن و صنعت بلوار - عبادی

 - گازاری دمحم شیخ کوچه
 اول چهارراه

5632235314 

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیرجند دانشگاهی جهاد

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 - غفاری اهلل ایت بلوار - بیرجند

 مرکز - قدس خیابان تقاطع
 جهاد کابردی علمی عالی آموزش

 دانشگاهی
056-32223073-32228056 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 گروه آموزشی هیوا
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 خراسان
 جنوبی

 و تربیت معاونت
 نیروی زشآمو

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 جنوبی خراسان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 جنوبیخراسان
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 - بهشتی شهید خیابان - بیرجند
 خراسان مرزیابی فرماندهی ستاد

 جنوبی
5632235371-2 

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی اهرف و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 جنوبیخراسان

 - شهدا خیابان - بیرجند - بیرجند دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 6 شهدا

05632239237-8 

 خانواده مددکاری - جتماعیا مددکاری ایحرفه کاردانی

 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیرجند ایحرفه و فنی

 و صنعت بلوار - بیرجند - بیرجند صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 و 5 محبت خیابان بین معدن
 حضرت مسجد روبروی 7 محبت

 ابوالفضل
5632328711 

 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قاین ایحرفه و فنی

 ـ قاین ـ جنوبی خراسان - قائنات صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 2 کیلومتر ـ سنتو جاده حاشیه
 جنب -بیرجند ـ ائنق جاده

 شاهیک روستای
5632526541 

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیرجند کشاورزی جهاد

 18 کیلومتر - بیرجند - خوسف زراعی تولیدات - راعیز امور فنی کاردانی
 مرکز محمدیه کرمان جاده

 کشاورزی آموزش
5632229108 

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - میعل آموزش مرکز
 1 بیرجند

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -طالقانی خیابان -بیرجند - بیرجند
 3 طالقانی انتهای

5632238684 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 ریجوشکا فنی کاردانی

 هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 گسترده

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فردوس

 فردوس،جنب شهرستان - فردوس مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 خروجی میدان

 (الغدیر میدان)اسالمیه،فردوس
5632744444 

 قیحقو نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نهبندان

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 بلوار انتهای - نهبندان - نهبندان
 علمی عالی آموزش مرکز دانشگاه

 کاربردی
5632624842 

 داریا امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 استخراج - معدن فنی کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسدیه شهرداری

 - درمیان رستانشه - اسدیه گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 تعاونی جنب - حسین امام خیابان

 مرزنشینان
5632124899 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بشرویه شهرداری

 بلوار انتهای - بشرویه - بشرویه دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کشاورزی جهاد

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5632774087

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سرایان شهرداری

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 میدان نبش - سرایان - سرایان
 قدس

5632881635 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بحران مدیریت و شهرداری

 بیرجند

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 مدرس اول متری بیست - بیرجند
 14 پالک -شرقی

5632212724 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 شهری یمعمار - معماری فنی کاردانی

 خراسان
 رضوی

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 رضویخراسان استان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 حجاب بلوار - آباد قاسم - مشهد

 4 و 2 حجاب بین -
36622025 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 خراسان
 رضوی

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 ویرضخراسان استان
 انوادهخ مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 حجاب بلوار - آباد قاسم - مشهد
 4 و 2 حجاب بین -

36622025 

 مستضعفان بنیاد
 اسالمی انقالب

 مستضعفان بنیاد
 اسالمی انقالب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پژوهشی آموزشی توسعه موسسه

 (رضویخراسان) سینا

:   1 شماره ساختمان - مشهد دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 تقاطع - دانشگاه  خیابان - مشهد
:  2 شماره ساختمان  کفایی خیابان
 -40 خمینی امام خیابان - مشهد

 32 پالک
38411001 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان استان احمرهالل

 -خمینی امام خیابان - مشهد سوانح امداد ایحرفه کاردانی
  -دی ده میدان به نرسیده
 احمر هالل جمعیت ساختمان

38540006 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاشمر دانشگاهی جهاد

  فنی کاردانی
 سید بلوار- کاشمر - کاشمر گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 بنزین پمپ روبروی-مرتضی
58250800-3 

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد دانشگاهی جهاد

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مشهد:  1 شماره ساختمان - مشهد
 ادبیات راه سه - دانشگاه خیابان -
 علی دکتر مجتمع دکتری کوی -

:  2 شماره ساختمان  یعتیشر
 83 اندیشه - اندیشه بلوار - مشهد

38433614-6 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات وریفنا

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد واحد کارگر خانه

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 میثاق-میثاق بلوار- مشهد - مشهد
 15 تقویه نبش-(تقویه) 38

36200062 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان میراث

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 بین -منتظری شهید بلوار - مشهد

 بعثت راه سه و 7 منتظری
38402300 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 توس درویشی مجلل هتل

حاشیه خیابان احمدآباد ـ  - مشهد آشپزی ایحرفه کاردانی
حدفاصل خیابان ابوذر غفاری و 

 رضا ـ مقابل پل هوایی
38080 

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 روینی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 رضوی خراسان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 رضویخراسان

-مشهد:1 شماره ساختمان - مشهد تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 بلوار و طبرسی بلوار تقاطع
 علوم دانشگاه ساختمان-مجلسی
 کشور شرق الشم شعبه انتظامی

32700013 

 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
 عالی

 کاربردی-علمی 
 مهارت

 و کار تعاون، کل اداره
 استان اجتماعی رفاه

 رضویخراسان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 رضویخراسان استان اجتماعی

 مرکزی ساختمان - مشهد تعاون امور ایحرفه کاردانی
 احمدآباد خیابان -مشهد(: 1شماره)

  3 پالک -غفاری ابوذر ابتدای-
-فردوسی بلوار: 2 شماره ساختمان

 -وثمانه جانباز میدان حدفاصل
 109 پالک
38472117-38452680 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 امور وزارت
 دارایی و اقتصادی

 سازمان
 کشور مالیاتی امور 

 کاربردی - علمی آموزش رکزم
 مشهد مالیاتی

 امام  خیابان- مشهد - مشهد دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 29(ره)خمینی ـامام( ره) خمینی

38540085 
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 رضویخراسان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 آباد وکیل بلوار - مشهد - مشهد
 - 9 هنرستان - هنرستان خیابان -

 یبهزیست کاربردی علمی مرکز
 رضوی خراسان

38690004-5 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 خراسان
 رضوی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 رضویخراسان

 آباد وکیل بلوار - مشهد - مشهد ودکک ددکاریم - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 - 9 هنرستان - هنرستان خیابان -

 بهزیستی کاربردی علمی مرکز
 رضوی خراسان

38690004-5 

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گناباد اجتماعی تامین و بهزیستی

 رضویخراسان استان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 امام خیابان-بیدخت - گناباد

 مفتح- مفتح شهید خیابان - خمینی
: 2شماره ساختمان  14 پالک - 5

 احمر هالل ساختمان -بیدخت
57332242 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - تماعیاج مددکاری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گناباد ایحرفه و فنی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 شهید شهرک -گناباد - گناباد
 مهارت خیابان -دنیم

57288351  - 57287811 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 ودروخ مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد ایحرفه و فنی

 آشپزی ایحرفه کاردانی

 اسالمی جمهوری میدان - مشهد
 فضل بلوار ابتدای -(سیما و صدا)

 شاذان ابن
38787031 

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 قنادی ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی ادجه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان کشاورزی جهاد

 (مشهد)

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 شهید بزرگراه - مشهد - مشهد
 جمهوری میدان بین - کالنتری

 جهاد میدان و اسالمی
38717071-5 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج ایحرفه کاردانی
 بیولوژیک هایفراورده ایحرفه کاردانی

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 غنیرو هایدانه تولید - زراعی امور فنی کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی

 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی
 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - نیباغبا فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 اسب پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی دانیکار

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع 

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 خراسان
 رضوی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان کشاورزی هادج

 (مشهد)

 یدشه بزرگراه - مشهد - مشهد آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی
 جمهوری میدان بین - کالنتری

 جهاد میدان و اسالمی
38717071-5 

 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 و راه وزارت
 شهرسازی

 هواپیمایی سازمان
 کشور

 اربردیک - علمی آموزش مرکز
 مشهد هوانوردی صنعت

 ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

-آباد ملک بلوار-مشهد - مشهد
 386 پالک-حامد و مرجان بین

36092980 

 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی
 هواپیما اویونیک فنی کاردانی

 دگاهیفرو زمینی ایمنی فنی کاردانی
 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 پرواز دسیپچری فنی کاردانی
 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد هوایی خدمات و فنون

 معلم،تقاطع مشهد،بلوار - مشهد هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی
 ستاری شهید بلوار

38905218-19 
 هواپیما اویونیک فنی کاردانی

 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 سازمان
 صنعتی مدیریت 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی مدیریت سازمان

 رضویخراسان

 بورس امور ایحرفه کاردانی

 - بعثت بلوار - مشهد - مشهد
 69پالک - ناصرخسرو اربلو تقاطع

38454100-9 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده ایهشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 نوشانچشمه شرکت
 (عالیس)خراسان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خراسان نوشانچشمه شرکت

 (عالیس)

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 -صنعتی شهرک -چناران - چناران
 خراسان نوشان چشمه شرک

 (عالیس)
46139031-4 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه انیکارد

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی

  خدمات شرکت
 صنعتی - علمی

 خراسان

 کاربردی - علمی آموزش زمرک
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

 (مشهد) رضویخراسان

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 مولوی  سجاد بلوار-مشهد - مشهد
 76 پالک

36075400 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 ترلکن فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 هایشهرک شرکت
 رضوی خراسان صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تیصنع هایشهرک شرکت

 رضویخراسان

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 مشهد:  1 شماره ساختمان - مشهد

 چهار - 24 سجاد - سجاد بلوار -
 پالک -( 9 آزادی تقاطع) سوم راه

137 
36024360-61 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

  شرکت
 الکتریک خیام صنایع

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الکتریک خیام صنایع شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
: 1 شماره ساختمان - نیشابور
 امیر - یرکب امیر بلوار - نیشابور

 ساختمان  94 پالک - 2/8 کبیر
 17 خیابان -نیشابور: 2 شماره

 2 شهریور 17 -شهریور
43336315 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

  شرکت
 جوین صنعت و کشت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوین صنعت و کشت شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 -نقاب ایستگاه -جوین - جوین
 جوین صنعت و کشت شرکت

45293408 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 قند - غذایی صنایع فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 خراسان
 رضوی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 جوین صنعت و کشت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوین صنعت و کشت شرکت

 -نقاب ایستگاه -جوین - جوین کامپیوتری هایسیستم - رکامپیوت فنی کاردانی
 جوین صنعت و کشت شرکت

45293408 
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

  شرکت
 شرق یکدانه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرق یکدانه شرکت

 صنفی ایواحده بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 -3طالقانی -طالقانی بلوار - قوچان
 4 پالک -گلستان متری هشت

42223163 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 خشکبار راوریف - غذایی صنایع فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  کارخانجات گروه
 الستیک پارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الستیک پارت کارخانجات گروه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 بین-ساجدی بلوار-مشهد - مشهد
 71پالک-4و 2ساجدی

37654772 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 سازیرنگ - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین میراتتع - مکانیک فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  مجتمع
 مقصود چینی تولیدی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مقصود چینی تولیدی مجتمع

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 آسیایی جاده 18 کیلومتر - مشهد
 1 فاز – توس صنعتی شهرک –

35411497-354114980 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 مایشگاهآز - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  مجتمع
 سنگان آهنسنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنگان آهنسنگ مجتمع

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 شهر ـ رضوی خراسان - خواف
 معدن خیابان ـ سنگان ـ وافخ

55273300 

 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 استخراج - معدن فنی کاردانی

 تزئینی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی
 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی اردانیک

 صنعتی مجتمع
 قوچان سازیدوچرخه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  صنعتی مجتمع

 قوچان سازیدوچرخه

 قوچان جاده 5 کیلومتر - قوچان صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 سازی دوچرخه مجتمع - شیروان

 قوچان
42215508 

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی ردانیکا

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان واحد بازرگانی

 بانکی امور ایحرفه کاردانی
 بلوار: 1 شماره ساختمان - مشهد
 پالک -2 نیاسم خیابان -سجاد

 - مشهد: 2 شماره ساختمان  69
 الله خیابان نبش  - فردوسی بلوار
 - سجاد بلوار) 137 پالک  -

 نبش - 18بهار - ر بها خیابان
 (الله خیابان

37630444 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 وزشینشانی و تلفن مرکز آم تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی رضویخراسان واحد بازرگانی

 بلوار: 1 شماره ساختمان - مشهد
 پالک -2 یاسمن خیابان -سجاد

 - مشهد: 2 شماره ساختمان  69
 الله خیابان نبش  - فردوسی بلوار
 - سجاد بلوار) 137 پالک  -

 نبش - 18بهار - ر بها خیابان
 (الله خیابان

37630444 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یارتوس تصمیم

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مشهد:  1 شماره ساختمان - مشهد
 نبش - عباسی فرامرز بلوار -

 شماره ساختمان    4 عباسی فرامرز
 53 آزادی نبش -آزادی بلوار:  2

36055906 

 رسیحساب - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 آهنراه برداریبهره فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش کزمر
 چینیتوس شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 18 کیلومتر - مشهد - مشهد
 کوی انتهای - آسیایی بزرگراه
 توس تولیدی مجتمع - صنعت

 چینی
35422222 

 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق یفن کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی سیساتتا مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (جامتربت) غذا صنعت

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 خلیج بلوار.  جام تربت - جامتربت
 علمی آموزش مرکز.  فارس

 جام تربت غذا صنعت کاربردی
52232030 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

 یرانا مدیریت انجمن
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 واحد ایران مدیریت انجمن
 رضویخراسان

 مشهد:  1 شماره ساختمان - مشهد دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 19 رضا نبش - احمدآباد خیابان -
:  2 شماره ساختمان  132 پالک  -

 خیابان - آباد احمد بلوار - مشهد
 1 بابک نبش - بابک

38455051-2 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 حیدریه تربت

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 - حیدریه تربت - حیدریهتربت
 حیدریه تربت جاده 5 کیلومتر

 نور پیام دانشگاه روبروی - مشهد
52293068-9 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 وارسبز

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 -ولیعصر خیابان -سبزوار - سبزوار
 راه چهار -طباطبایی عالمه خیابان

 عالمه
44670026 

 هندبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



62 

 

 94 سال ای مهررفهکاردانی فنی و کاردانی ح هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول
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 نخراسا
 رضوی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 سبزوار

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
:  1 شماره ساختمان - سبزوار
 نبش - مادر میدان - سبزوار

:  2 شماره ساختمان  میدان شمالی
 نبش - افسر خیابان - سبزوار

 3 انابوریح
42229826 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 شهری معماری - اریمعم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سرخس

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

:  1 شماره ساختمان - سرخس
 - شهریور 17 خیابان - سرخس
 شماره ساختمان  شریعتی آموزشگاه

 - گمرک خیابان - سرخس:  2
 سرخس احمر هالل جنب

35239395 

 صنعتی یحسابدار - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 آهنراه برداریبهره فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قوچان

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام خیابان - قوچان - قوچان
 - نیکویی شهید خیابان - خمینی

 16 پالک
42238600-3 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 نیشابور

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

: 1 شماره ساختمان - نیشابور
 خیابان - خیام انخیاب - نیشابور

 شماره ساختمان  23 پالک - 18
 ابتدای -معلم بلوار - نیشابور: 2

 شرقی آموزگار بلوار
46628005 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 صنفی هایتشکل سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 عالی شآموز دفتر
 علوم، وزارت غیردولتی

 فناوری و تحقیقات

 آزاد عالی آموزش موسسه
 رضویخراسان خوارزمی

 وکیل بلوار حاشیه-مشهد - مشهد مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 بلوار شرقی ضلع تالقی -آباد

 1174 پالک -الدن
38693262 

 فنی کاردانی
 گسترده هایکهشب و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 آزاد عالی آموزش موسسه
 مهندسان

 مشهد: 1 شماره ساختمان - مشهد داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 رضا بلوار حدفاصل - بعثت بلوار -

   56 پالک - طالقانی خیابان و
 ربلوا -مشهد: 2 شماره ساختمان

 میدان و 50 صارمی بین -صارمی
 78 پالک -حافظ

38470200-38470300 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 رفاهی امور دفتر
 تحقیقات علوم، وزارت

 فناوری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پردیسان جهانگردی و هتلداری

 -کالنتری شهید بزرگراه - مشهد گردشگری یاحرفه کاردانی
 وسیما صدا پارک جنب

 هتلداری ایحرفه کاردانی 38786287

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

 رضویخراسان
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی

 بلوار - آباد قاسم - مشهد - شهدم
 9 و 7 شاهد بین - شاهد

36641577 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خبرنگاران

 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 ـبلوار آباد ـقاسم مشهد - مشهد
 8/9 ـاندیشه اندیشه

36676125 

 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه انیکارد
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 خراسان
 رضوی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 واحد هنر و فرهنگ

 رضویخراسان

 انیمیشن ایحرفه نیکاردا
 -عباسی فرامرز بلوار - مشهد

 6 پالک -2 عباسی فرامرز
36090542 

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 نویسینامهفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جغتای شهرداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 شرقی ضلع - جغتای - جغتای
 شهرداری  میدان

45622072 

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق یاحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش زمرک
 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی کاخک شهرداری

 خیابان انتهای -کاخک - گناباد
 مطهری

57374005 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد شهرداری

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 - پیروزی بلوار - مشهد - مشهد
 بلوار - فارسی سلمان میدان
 شناسحق خیابان تقاطع - دالوران

38787766 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 فاختال حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 رضویخراسان

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 خلج جاده ابتدای - سیدی - مشهد
 الکترونیک هنرستان جنب

33854601 

 انتقال - برق فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 توزیع - برق فنی کاردانی
 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی

 وزارت
 جوانان و ورزش 

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان جوانان و ورزش کل اداره

 رضویخراسان

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 خیابان انتهای - مشهد - مشهد
 خراسانی آخوند

38537747 

 ایرفهح کاردانی
 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 تکواندو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 شنا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 کشتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 خراسان
 شمالی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 ایران هالل 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمالیخراسان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 دهخدا، خیابان ، بجنورد - بجنورد

 ، 2 دهخدا
5832265199 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 بجنورد دانشگاهی جهاد

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جاده 5بجنورد،کیلومتر - بجنورد

 ارکان تخته اسفراین،ابتدای
5832285741 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 خراسان
 شمالی

 و تربیت معاونت
 نیروی زشآمو

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 شمالی خراسان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 (انصارالمهدی) شمالیخراسان
 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

-والیت بلوار-بجنورد - بجنورد
 -مجاهد بنزین پمپ روبروی

 امامت خیابان نبش
5832319425 

 کار ن،تعاو وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 شمالیخراسان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 امام بلوار بجنورد، - بجنورد
 خرداد، پانزده چهارراه خمینی،

 624 پالک
05832231168-32231214 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 نوجوان و کودک خانه مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ویژه نیازهای با کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 اجتماعی نساورژا - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بجنورد ایحرفه و فنی

 آشپزی ایحرفه کاردانی

 متری 32 خیابان - بجنورد
 پارک جنب( شهدا)شهربازی

 و فنی کل اداره-شهرداری موتوری
 علمی آموزش مرکز -ای هحرف

 بجنورد ای حرفه و فنی کاربردی
5832413984 

  ایحرفه کاردانی
 زیورآالت تراش و ساخت - جواهر و طال

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 اریجوشک فنی کاردانی

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیروان ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 -دانشگاه خیابان انتهای - شیروان
 خانلق جاده ابتدای

5836244290 

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 دفوال تولیدی شرکت
 صبا کیمیای

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کیمیای فوالد تولیدی شرکت

 صبا

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام خیابان اسفراین - اسفراین
 9رضا امام -رضا

5837222494 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 بجنورد

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 امام خیابان جنورد،ب - بجنورد
 ضلع حکمت، شهرک غربی، خمینی

 گاز پمپ غربی
5832290225 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 ساختهپیش هایازهس - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جاجرم

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 شهید خیابان - جاجرم - جاجرم
 -  7 و 5 بهشتی بین -بهشتی

 رایانه برجسته مجتمع
5832277806 

 ثبتی حقوق - حقوق یاحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیروان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -شمالی خراسان - شیروان
 -کاشانی خیابان انتهای -شیروان

 رودخانه حاشیه - 8 کاشانی
5836228560 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 خراسان
 کشور وزارت شمالی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمالیخراسان شهرداری

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 شهریور 17 خیابان - جنوردب
)  نوریان شهید کوچه -شمالی

 41 پالک -( سابق دانشسرای
5832256956 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 خوزستان

 اسالمی جامعه
 کارگران اسالمی جامعه کارگران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کارگران اسالمی جامعه

 خوزستان

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 -(ملت کوی)کوروش-اهواز - اهواز
 دوم نبش -کارون خ

6134475963 

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  جمعیت
 احمر لهال

 اسالمی جمهوری
 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان استان احمرهالل

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 پل جنب -فلسطین خیابان - اهواز
 احمر هالل جمعیت -لشکر

6133334081 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 شهری نجات و امداد ایحرفه اردانیک
 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  دیکاربر - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز دانشگاهی جهاد

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 بلوار انتهای -گلستان - اهواز
 پردیس

6133453723 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - قحقو ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز کارگر خانه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 نبیمارستا جنب لشکر بلوار - اهواز
 آپادانا

6133782902 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع هنگی،فر
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 استان گردشگری و دستی
 خوزستان

 موزه امور - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 خیابان- امانیه - اهواز - اهواز

 میدان و خرم بین-خجسته
 3 پالک-هجرت

34485085 

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان استان کل دادگستری

 ـ کارمندی ـ زیتون خیابان - اهواز بتیث حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کمیل خیابان نبش

32287002 
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 خوزستان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 خوزستان

 سازمانی اطالعات حفاظت امور ایحرفه کاردانی

 شهید دانشگاه فلکه -اهواز - اهواز
-فناوری و علم پارک -چمران

 فرماندهی کاربردی علمی مرکز
 خوزستان استان انتظامی

1111111 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی طینضاب امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 خوزستان

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 جهادکشاورزی

  توسعه شرکت
 جانبی صنایع و نیشکر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  توسعه شرکت

 جانبی صنایع و نیشکر

 هجاد 45کیلومتر -اهواز - اهواز خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی
 امام جعفر جاده) خرمشهر-اهواز
 آموزش و تحقیقات موسسه( صادق
 جانبی نیشکروصنایع صنایع توسعه

6133430703 

 نیشکر تولید - زراعی امور فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 خوزستان

 انتهای - کمپلو-اهواز - اهواز دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 چهارراه از بعد -جنوبی امیرکبیر

 راست سمت - ابهری
6133798699 

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ع) علی امام ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 و فنی بلوار – سپیدار-اهواز - اهواز
 علمی موزشآ مرکز-ایحرفه

 (ع) علی امام کاربردی
6132284053 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی سیساتتا مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دزفول ایحرفه و فنی

 -خرداد پانزده بلوار - دزفول لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 اداره جنب -همت شهید خیابان

 کار
6124242560 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک یفن کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد

 آبزیان بهداشت ایحرفه کاردانی

 آب خیابان -گلستان    اتوبان - اهواز
 - نور مسجد روبروی - برق و

 61335-756: پ.ص
6133737342 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج ایحرفه کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 خرما فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 و راه وزارت
 شهرسازی

 و بنادر سازمان
 جمهوری دریانوردی
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس خلیج شرکت

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 بندرامام-خوزستان - ماهشهر بندر
- دستگاه 250 -سربندر-خمینی
 پرورش و آموزش اداره جنب

6152234760 

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی
 بنادر آالتماشین و تجهیزات فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  شرکت
 زردکوه تیزکاران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زردکوه زکارانتی شرکت

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 بلوار- والیت میدان-ایذه - ایزه
 زیتون کوچه- فرهنگیان فاز-چویل

6143644480 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی نیکاردا
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 شرکت
 شوشترآذین 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شوشتر آذین شرکت

 نوـ شوشتر ـ انخوزست - شوشتر صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 روبروی-8سکتور-بلواردانشگاه

 بلوارشهیدفکوری
6152234760 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 خوزستان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 شوشترآذین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شترشو آذین شرکت

 نوـ شوشتر ـ خوزستان - شوشتر غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 روبروی-8سکتور-بلواردانشگاه

 بلوارشهیدفکوری
6152234760 

 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  فوالد شرکت
 خوزستان اکسین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فوالد نورد - متالورژی فنی کاردانی خوزستان اکسین فوالد شرکت

 بندر جاده 10کیلومتر-اهواز - اهواز
 فوالدد شرکت -(ره) خمینی امام

 اکسین
6132702000 

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان فوالد شرکت

 بندر اهواز جاده - اهواز - اهواز صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 فوالد شرکت - خمینی امام

 1378 پستی صندوق- خوزستان
6132132538 

 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 اهواز سازیلوله شرکت شهدای

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کارون صنعتی ناحیه -اهواز - اهواز
 اهواز سازی لوله شرکت -

6132279797 

  ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی لکترونیکا فنی کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی
 عتیصن آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنفی امور مجمع

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 خیابان سکیانپار - اهواز - اهواز
 68 پالک یک فاز غربی دهم

6133383691 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع شگاهدان
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 دزفول

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 - آزادگان کوی - دزفول - دزفول
 5 ارمغان انتهای

6142243750 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز خبر

 – متری 24 خیابان – اهواز - اهواز فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 جنب – غربی رستگاری خیابان
 ساختمان – رجایی شهید کلینیک

 استانداری پژوهش و آموزش قدیم
 علمی آموزش مرکز – خوزستان

 اهواز خبر کاربردی
6132920534 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 یکاربرد - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اندیمشک شهرداری

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

انتهای  –کوی شهدا  – اندیمشک
 نبش دلپذیر –خیابان کرامت 

4265601-061 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان ورام - عمران فنی کاردانی
 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز شهرداری

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ضلع -گلستان بلوار-اهواز - اهواز
 کارگر میدان یشرق

6133724116 

 مترو برق - برق فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 بتن - عمران فنی کاردانی

 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 خوزستان

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز شهرداری

 لعض -گلستان بلوار-اهواز - اهواز هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 کارگر میدان شرقی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 6133724116

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هفتگل شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 میدان-هفتگل-خوزستان - هفتگل
 دی 9 بلوار ابتدای - انقالب

6143580300 

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  شرکت نفت وزارت
 ایران حفاری ملی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران حفاری ملی شرکت

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 - پاسداران بلوار - اهواز - اهواز
 روبروی- اهفرودگ راه سه به نرسیده

 4 منطقه اجتماعی تأمین سازمان
 احسان ساختمان

61334449161 

 حفاری سیال فنی کاردانی
 حفاری اسید و سیمان فنی کاردانی

 حفاری عملیات فنی کاردانی
 حفاری دستگاه برق تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی

 حفاری دستگاه کمکانی تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع
 خوزستان برق و آب صنعت

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

(  بلوار)  چهارباغ -اهواز - اهواز
 کاشان و همدان خیابان بین -گلستان

6133347245 

 نیروگاه الکتریک - برق فنی کاردانی
 توزیع - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 آب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  وزارت
 نجوانا و ورزش

 تربیتی ریزیبرنامه دفتر
  وزارت

 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه

 خوزستان

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 اهواز،بهارستان،خیابان - اهواز
 22،پالک1صدف

6133323669 

  ایحرفه کاردانی
 اندام پرورش پایه بیگریمر - بدنی تربیت

 سوارکاری پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 کاراته پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 زنجان

 جمعیت 
هالل احمر 

جمهوری اسالمی 
 ایران

موسسه آموزش عالی 
 ـ کاربردی  علمی

 هالل ایران

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی 
 هالل احمر استان زنجان

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

زنجان ـ خیابان فاتح ـ پشت 
 مسجدالنبی
33740906 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 کوهنوردی و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نزنجا دانشگاهی جهاد

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 -کوه پایین اراضی -زنجان - زنجان
 شورا میدان جنب

024-33035400-15 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل ورایش - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران سالمیا جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان واحد کارگر خانه

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنعتی شهرک - زنجان - زنجان
 سهروردی خ - 1 شماره

024-32221665 

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایبکهش و اینترنت - اطالعات فناوری
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 گردشگری و دستی

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 و دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان میراث

 کوچه شهدا، خیابان زنجان، - زنجان گردشگری ایحرفه کاردانی
 19 پالک شهدا،

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 024-33548223

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه

 شهید کاربردی - علمی
 قدوسی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان استان کل دادگستری

 -کوه پائین ضیارا-زنجان - زنجان ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 شفاء کلینیک روبروی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 024-33451712-3

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 استان انتظامی فرماندهی
 زنجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان استان انتظامی فرماندهی

 -میدان سبزه -زنجان - نجانز قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 - ایران بیمه جنب -طالقانی خیابان

 4518614857 پستی کد
024-2186230 

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 زنجان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و یبهزیست

 زنجان

 زنجان،میدان - زنجان دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 بنزین،خیابان پمپ استقالل،پشت

 شفاعت
024-33542060 

 انوادهخ مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 المندانس مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش هموسس
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدابنده ایحرفه و فنی

 -زنجان -قیدار جاده - خدابنده صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 بنزین پمپ از تر پایین
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی 024-34226360-1

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان ایحرفه و نیف

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 شیخ بلوار – فاتح خیابان - زنجان
 شرق برق امور جنب -اشراق

33776809-33036302-
33036335 

 سازیملیله - جواهر و طال ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان انیکیمک تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 طارم ایحرفه و فنی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 -امام خیابان -بر آب شهر - طارم

 ادارات مجتمع
024-32823991 

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عام سهامی شرکت
 مینو صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مینو صنعتی عام سهامی شرکت

 صنفی هایواحد بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

-قدس شهرک-خرمدره - خرمدره
 علمی آموزش مرکز-مینو خیابان

 مینو کاربردی
024-35538061-3 

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز کالسیمین شرکت
 کالسیمین شرکت

 جاده متری 95کیلومتر - نشانماه صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دندی،جنب شهر-زنجان،دندی

 انگوران سرب،ورودی مجتمع
024-36522238 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و حقیقاتت

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ابهر

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 - ابهر ترانزیت جاده - ابهر - ابهر
 شهرک جامع، دانشگاه بلوار قزوین،

 جامع دانشگاه
024-35226805 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 زنجان استان
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 -نصر شهرک-زنجان - زنجان
 میدان شمالی ضلع -نصر خیابان

 نصر
024-33415417 

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 زنجان استان

 شهدا، خیابان زنجان، - زنجان شهرسازی فنی کاردانی
 سابق ساختمان شهید، بنیاد جنب

 انداریاست
024-33366552 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قلعه صایین شهرداری

 جاده -قلعه صائین - ابهر شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی
 تفریحی مجتمع برویرو -ترانزیت

 معینی
024-35621121 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان برق و آب صنعت

انتهای  اسالم آباد ـ ضلع  – زنجان انتقال - برق فنی انیکارد
غربی پادگان ارتش ـ جنب پست 

 کیلوولت زنجان 230
33581000-024 

 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 توزیع - برق فنی کاردانی

 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

  وزارت زنجان
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان جوانان و ورزش کل اداره

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ریورشه 17 خ - زنجان_ - زنجان
 خرداد 15 ورزشی مجموعه -

024-33554952-33563400 

  ایحرفه کاردانی
 سواریدوچرخه پایه مربیگری - بدنی بیتتر

 ایحرفه کاردانی
 ژیمناستیک پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 فوتسال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 سمنان

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان استان احمرهالل

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 بلوار تقاطع - سمنان - سمنان
 آموزش مرکز- طالقانی و قدس

 احمر هالل کاربردی - علمی
 سمنان

023-33328059 

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش رکزم
 سمنان دانشگاهی جهاد

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 بلوار -کوثر میدان-سمنان - سمنان
 روی به رو- دانشجو خیابان-قائم

 علمی آموزش مرکز- کوثر خوابگاه
 دانشگاهی جهاد کاربردی -

023-33337162 

 لتیدو حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انسمن استان کل دادگستری

 طالقانی خیابان - سمنان - سمنان ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کاربردی - علمی مرکز -

 سمنان استان کل دادگستری
023-33362669 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت ونتمعا
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 سمنان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان استان انتظامی فرماندهی

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 کبیر امیر میدان -سمنان - سمنان

 کیومرث شهید شرقی بلوار0
 جنب- صادق خیابان- نوروزی

 ظامیانت نیروی مهمانسرای
023-2182123 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 اربردیک-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی

 سمنان استان شهرمهدی

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 خیابان - مهدیشهر - شهرمهدی
 هتل روی به رو -الزمان صاحب

 کاربردی علمی مرکز- سنگسر
 سمنان استان بهزیستی

023-33629351 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایرفهح کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 سالمندان مراقبت - اجتماعی ریمددکا ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان ایحرفه و فنی

 17 بلوار -سمنان - سمنان لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 ای حرفه و فنی کل اداره-شهریور
 - علمی آموزش مرکز-استان

 نسمنا ای حرفه و فنی کاربردی
023-33463334 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شاهرود ایحرفه و فنی

 خیابان -شاهرود - شاهرود تعاون امور ایحرفه کاردانی
 مرکز -نادر هتل بجن-دانشجو
 و فنی کاربردی - علمی آموزش

 شاهرود ای حرفه
023-32335066 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان کشاورزی جهاد

 ، سمنان جاده 3 کیلومتر - سمنان زیتون فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 جاده - راه پلیس جنب دامغان
 - علمی آموزش مرکز- فرودگاه

 سمنان کشاورزی جهاد کاربردی
023-33653198 

 یزینت گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 10 کیلومتر - دامغان - دامغان
 آموزش مرکز-علی چشمه جاده
 کشاورزی جهاد کاربردی - علمی

 دامغان( ص) اکرم رسول
023-35230110-13 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 پسته فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 سمنان

 وزارت
 کشاورزی جهاد 

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد

 10 رکیلومت - دامغان - دامغان گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 آموزش مرکز-علی چشمه جاده
 کشاورزی جهاد کاربردی - علمی

 دامغان( ص) اکرم رسول
023-35230110-13 

 آبیسرد ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 کلران شیمیایی تولیدی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کلران شیمیایی تولیدی شرکت

 - کوثر میدان - سمنان - سمنان دقیق ابزار فنی کاردانی
 قندی خیابان - غربی معلم بلوار

- مالیاتی اداره روی روبه- جنوبی
 شرکت کاربردی - علمی مرکز

 کلران شیمیایی تولیدی
023-33460627 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - رقب فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 آلکالی کلر تولید خط - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

  شرکت
 مغان کابل و سیم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مغان کابل و سیم شرکت

 هفت میدان - شاهرود - شاهرود صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کارخانه - مجلسی عالمه بلوار- رتی

 مغان کابل و سیم
023-32344770 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

  صنایع شرکت
 گارشومون روشنایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 روشنایی صنایع شرکت

 گارشومون

 امام خ -شهمیرزاد - شهرمهدی صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مخابرات روبروی -خمینی

 -شهمیرزاد
023-33663035 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری یهاشبکه فنی کاردانی

  شرکت
 روستا صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 روستا صنعتی شرکت

-مولوی بلوار - سمنان - سمنان صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ملی بانک جنب- نصیری خیابان

 19 پالک- چمران شهید
23-33363156 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی یکاردان

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

  شرکت
 شرقی البرز سنگزغال

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقی البرز سنگزغال

 شهید بلوار - شاهرود - شاهرود مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 البرز زغالسنگ شرکت -بهشتی
 علمی آموزش مرکز - شرقی

 البرزشرقی زغالسنگ کاربردی
023-32364140 

 استخراج - معدن فنی کاردانی

 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیارجمند شهرداری

 مالی حسابداری - ابداریحس ایحرفه کاردانی
 بلوار-امام خیابان - بیارجمند

 کاربردی - علمی مرکز -فلسطین
 بیارجمند شهرداری

023-32674066 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 سمنان شهرداری

 - قدس بلوار - سمنان - سمنان فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 مرکز- دادگستری شهدای خیابان

 سمنان شهرداری کاربردی - علمی
023-33334402 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 و سیستان
 بلوچستان

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و سیستان استان احمرهالل

 بلوچستان

 ابتدای-آزادی میدان - زاهدان سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 آموزش مرکز -شریعتی بانخیا

 احمر هالل کاربردی-علمی
5433230200 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زابل دانشگاهی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

... ا آیت خیابان زابل - زابل
 ابتدای -معلم میدان-شرقی طالقانی

 جدید متری چهل
0542-2290901-2 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه یکاردان

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان دانشگاهی جهاد

 بانکی امور ایحرفه کاردانی
 جام نبش-جم جام بلوار - زاهدان
 عالی آموزش مرکز-یک جم
 دانشگاهی جهاد کاربردی-علمی

 زاهدان شعبه
0541-3251595 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران میاسال جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان واحد کارگر خانه

  فنی کاردانی
 امام خیابان -زاهدان - زاهدان گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 10 پالک  - کامبوزیا  خیابان-(ره)
3218323 

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و سیستان
 بلوچستان

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و سیستان دستی صنایع

 بلوچستان

 یابانخ -زاهدان - زاهدان نتیس کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
-3 امیرامومنین-امیرالمومنین

 علمی مرکز-دستی صنایع ساختمان
 دستی صنایع کاربردی

0 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 یکاربرد - علمی آموزش مرکز
 و سیستان استان کل دادگستری

 بلوچستان

 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
-مولوی خیابان-زاهدان - زاهدان

 24  مولوی نبش
541 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 مناطق امور مرکز
 ویژه آزاد

 اقتصادی

 آزاد منطقه سازمان
 صنعتی - تجاری

 چابهار

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چابهار

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 آزاد منطقه چابهار - چابهار
 تراس چابهار صنعتی-تجاری

 بهشت
0535314358-77 

 مالی ریحسابدا - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
  استان

 بلوچستان و سیستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  استان انتظامی فرماندهی
 وچستانبل و سیستان

 خیابان-فارس خلیج بلوار - زاهدان قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 نور پیام دانشگاه جنب مهارت

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5433294863

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

 خدمات تعاونی شرکت
  آموزشی

 ایرانشهر نواندیشه

 کاربردی - میعل آموزش مرکز
 آموزشی خدمات تعاونی شرکت

 ایرانشهر نواندیشه

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام خیابان-ایرانشهر - ایرانشهر
 جمعیت سازمان جنب-خمینی

 احمر هالل
5437221911 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

  فنی ردانیکا
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 بلوچستان و نسیستا

 پرستار خیابان - زاهدان - زاهدان دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 اجتماعی تامین بیمارستان جنب -

0541-2516641-63 
 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 لیعا آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایرانشهر ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 شهید بزرگراه-ایرانشهر - ایرانشهر
 بمپور جاده کیلومتری 3-مرادی

5437212494 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 هساختپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 گازرسانی فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چابهار ایحرفه و فنی

-هنربا شهید بلوار-چابهار - چابهار صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 علی امام بیمارستان روبروی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی 0545-3330042

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زابل ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 -غربی فردوسی خیابان - زابل

 42 فردوسی کوچه
2221710 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 راه سه – دانشگاه خیابان - زاهدان
 دانش

33425876 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - رقب فنی کاردانی

 خانگی لوازم فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سراوان ایحرفه و فنی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 به رو-معلم بلوار-سراوان - سراوان

 آزاد دانشگاه روی
5437627003 

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 وزارت
 کشاورزی جهاد 

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی

 کشاورزی جهاد 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  کشاورزی جهاد

 (زاهدان) بلوچستان و سیستان

 - دانشگاه خ - زاهدان - زاهدان ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 حسابی پروفسور میدان از بعد

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 0541-3424802

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و سیستان
 بلوچستان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  صنایع شرکت
 شرق مینو غذایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرق مینو غذایی صنایع شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 خیابان - زاهدان - زاهدان
 و دانشگاه خیابان تقاطع-دانشگاه

 دانشجو بلوار
5412442117 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - عاتاطال فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 زاهدان

-دانش خیابان-زاهدان - زاهدان دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مقابل نسیم متری 20 خیابان
 مرکز-نسیم مسکونی مجتمع
 کاربردی علمی عالی آموزش

 پستی کد -1 زاهدان
9816899457 

0541-2522905 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایکهشب فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 زاهدان

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

-پرستار بلوار-زاهدان - زاهدان
 اسالمی آزاد دانشگاه به نرسیده

 آموزش مرکز-تحقیقات علوم واحد
 درسانم) 2 زاهدان کاربردی علمی

 27 خیاباندانشگاه-(سرآمد
05433492660-64 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 اکتشاف - معدن فنی کاردانی

 ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی نیکاردا

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 زاهدان،خیابان - زاهدان فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 ،انتهای34 شجو،دانشجویدان

 چپ میدان،سمت
5412415977 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بلوچستان و سیستان استانداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 بعداز -  دانشگاه خیابان - زاهدان
 حسابی دکتر میدان

3424771-4 

 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چابهار شهرداری

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مولوی خیابان -چابهار - چابهار
 باشگاه جنب پست اداره به نرسیده
 -9971656364 پستی کد-اساتید

 99715-196 پستی صندوق
5452223705 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سوران شهرداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 خیابان.سوران - سورانسیب

 شهیدباهنر
5437694330 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - العاتاط فناوری فنی کاردانی

 فارس

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 فارس استان

 نبش -آزادی بلواز-شیراز - شیراز فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 و علمی مرکز-مفا مشکین خیابان

 فارس شهید بنیاد کاربردی
071-32299003 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز شهرستان حمراهالل

 جنب -سیبویه بلوار-شیراز - شیراز سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 الزهرا قلب بیمارستان

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 071-37364087

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الرستان شهرستان احمرهالل

-جدید شهر-انالرست - الرستان سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 علمی مرکز -دانشجو بلوار

 الرستان احمر هالل کاربردی
52253750-071 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 فارس

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز دانشگاهی جهاد

 مپیوتریکا هایشبکه فنی کاردانی

 صورتگر خیابان – شیراز - شیراز
 صادرات بانک جنب

7132333023 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 یرانا

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 امام بلوار-المرد - المرد دقیق ابزار فنی کاردانی المرد کارگر خانه

071-52248802-6 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز واحد کارگر خانه

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 مدرس بلوار - شیراز - شیراز
 میدان نبش شیرازی فرصت خیابان
 پروین بلوار بطرف-شیرازی فرصت

 اعتصامی
071-37237917 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی اظتحف و کار ایمنی فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس استان کل دادگستری

 هدایت خیابان-شیراز - شیراز قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 10 کوچه نبش-غربی

071-32351994 
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 معاونت
 و ریزیبرنامه
 راهبردی نظارت
 ارتباطات وزارت

 فناوری و
 اطالعات

 صنایع شرکت
 ایران دور راه مخابراتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دور راه مخابراتی صنایع شرکت

 شیراز - ایران

 (ICT) اطالعات ریفناو و ارتباطات فنی کاردانی

-مدرس بلوار-شیراز - شیراز
 -پیام میدان-دوران شهید خیابان

 مرصاد خیابان
07137420094-
07137422340 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی یکاردان
 رادیویی انتقال - مخابرات فنی کاردانی

 کارخانجات
 ایران مخابراتی 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  مخابراتی کارخانجات

 شیراز - ایران

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

 - مدرس بلوار-شیراز - شیراز
 موزه برویرو - آزادگان خیابان

 طبیعی تاریخ
071-37250027 

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی
 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

 افزارنماشی - مکانیک فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 و تربیت معاونت
 زمینی نیروی آموزش

 جمهوری ارتش
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا پیاده

 (رستمی سرلشکر شهید)

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 چهارراه فاصل دح-شیراز - شیراز
 روبروی آزادی میدان و باغتخت

-انتظامی نیروی فرماندهی ستاد
 پیاده کاربردی علمی آموزش مرکز

 (رستمی شهید) نزاجا
7132280043 

 تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا زرهی

 (کرمی سرلشکر شهید)

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مرکز-قاللاست بلوار-شیراز - شیراز

 -کرمی شهید زرهی آموزش
071-36489724 

 زرهی خودروهای برق - برق فنی کاردانی
 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی

 زرهی خودروهای مکانیک فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

  فرماندهی
 فارس استان انتظامی

 اربردیک - علمی آموزش مرکز
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی فارس استان انتظامی فرماندهی

 ، حافظیه چهارراه-شیراز - شیراز
 روبروی- قرآن دروازه بطرف

 معاونت -سینا ابن بیمارستان
 استان انتظامی فرماندهی آموزش

 فارس
071-32183354 

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 فارس

 و تربیت معاونت
 وزارت آموزش

 پشتیبانی و دفاع
 مسلح اینیروه

 اسالمی جمهوری
 ایران

  صنعتی دانشگاه
 اشتر مالک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی هوادریا مجتمع

 زا بعد-چمران بلوار-شیراز - شیراز
 دانشگاه-چمران شهید بیمارستان

 اشتر مالک صنعتی
71-36242204 

 بهداشت، وزارت
 زشآمو و درمان

 پزشکی

  دانشگاه
 شیراز پزشکی علوم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کوار پزشکی علوم

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 _  خمینی امام بلوار _ کوار - کوار
 کوار کاربردی علمی آموزش مرکز

071-37823504 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 یاریسالمت ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی هرفا و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 فارس

 احمدی بلوار-شیراز - شیراز تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 ساختمان-8 شماره کوچه-جنوبی
 آموزش مرکز-(ولیعصر)3 شماره
 هزیستیب سازمان کاربردی علمی
 بهزیستی سازمان به وابسته فارس

 کشور
071-37365032 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارسخلیج ایحرفه و فنی

-عدالت بلوار-شیراز - شیراز لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
-(ره) خمینی امام متری 20 خیابان
 حرفه و نیف سازمان-مهارت میدان

 ای
071-38259004 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 المرد شهرستان ایحرفه و فنی

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 مطهری شهید بلوار-المرد - المرد

 مهارت خیابان –
071-52724001 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 - مدرس بلوار - شیراز - شیراز
 جانبازان خیابان

071-37204080 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 مرکبات تولید - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صدرا کشاورزی انآورفن

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

-فارس - شهرجدیدصدرا
 زاگرس خیابان-شهرجدیدصدرا

 صدرا های گلخانه مجتمع
36404486-071 

 فرنگیتوت پرورش - باغبانی فنی کاردانی
 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی
 اکیخور هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 فارس

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صدرا کشاورزی آورانفن

 یزینت گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
-فارس - شهرجدیدصدرا

 زاگرس خیابان-شهرجدیدصدرا
 صدرا های گلخانه مجتمع

36404486-071 

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 خشکبار فراوری - غذایی صنایع فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 روستایی( ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری 

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  سازمان
 صنعتی مدیریت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز صنعتی مدیریت سازمان

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
شیراز ـ فلکه معلم ـ به سمت 

شهر ـ بعد از پل هوایی ـ فرهنگ
 ـ سمت راست 10ایستگاه 

36323846-071 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه نیکاردا
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 دشت تولیدی شرکت
 یک و یک - مرغاب

 کاربردی - میعل آموزش مرکز
  دشت تولیدی شرکت
 یک و یک - مرغاب

 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی

 جاده 140 کیلومتر-فارس - شیراز
-مرغاب دشت-اصفهان شیراز

 یک و یک کارخانه
071-44493410 

  شرکت
 فراسان صنعتی تولیدی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی فراسان صنعتی تولیدی شرکت

 روبروی ارم، بلوار-شیراز - شیراز
 15 کوچه

071-32282252 

  شرکت
 دنا الستیک تولیدی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دنا الستیک تولیدی شرکت

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

-دوران شهید خ-شیراز - شیراز
-هوایی پایگاه دوم درب روبروی

 کاربردی-علمی مرکز-پیام یدانم
 دنا الستیک تولیدی شرکت

37420028-071 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 خودرو تزئینی و الستیک پالستیک، قطعات - پلیمر
 خودرو فومی و کامپوزیتی قطعات - پلیمر فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 پالستیک صنایع فنی کاردانی
 الستیک صنایع فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 و ساختمان شرکت
 پتروشیمی صنایع نصب

 کاربردی - علمی موزشآ مرکز
 صنایع نصب و ساختمان شرکت

 پتروشیمی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

-چمران شهید بلوار-شیراز - شیراز
 نبش -انقالب استخر روبروی

 علمی آموزش مرکز-7 کوچه
 نصب و ساختمان شرکت کاربردی

 پتروشیمی صنایع
071-36262172 

 قدقی ابزار فنی کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 فراورش و تولید عملیات - گاز فنی کاردانی

 کمپرسور و پمپ - مکانیک فنی کاردانی
 فرایندی ثابت تجهیزات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 و صنعتی رکتش
 کیمیای افزار تولیدی

 فارس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 افزار تولیدی و صنعتی شرکت

 فارس کیمیای
 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 -عدالت بلوار -شیراز - شیراز
 66 کوچه

7138240113 

 صنعتی مجتمع شرکت
 شام شام پروتئینی

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 شامشام پروتئینی مجتمع

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 قدوسی بلوار-شیراز - شیراز
-سلطانیه مجتمع روبروی-شرقی

 کاربردی علمی آموزش مرکز
 شام شام پروتئینی مجتمع

071-7523030 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی میشی فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (شیراز) فارس واحد بازرگانی

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 مدرس، بلوار شیراز، - شیراز
 پیام، میدان ان،دور شهید خیابان

 تجارت بانک جنب
071-37422227 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع اهدانشگ
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آباده

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
-اباد جنت-آباده -فارس - آباده

 -فردوسی خیابان- خیام بلوار
6-07144345755 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 فارس

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آباده

 فنی کاردانی
-اباد جنت-آباده -فارس - آباده گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 -فردوسی خیابان- خیام بلوار
6-07144345755 

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاسارگاد

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 شهرستان -فارس - پاسارگاد
 خیابان-فرهنگ خیابان - ادپاسارگ
 فهمیده شهید کانون جنب-معرفت

071-43564112 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 صنعتی قبر - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کازرون

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

-کازرون-1ساختمان - کازرون
 جنب-سپاه از االترب-طالقانی خیابان

-2ساختمان  کوثر فروشگاه
 راهقدمگاه،سه کازرون،خیابان

 کارودانش سرا،هنرستاندانش
 نظافت شهید

071-4222191/071-
42217907 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی وقحق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الرستان

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 - شهرجدید- الرستان - الرستان
 روبروی-دادمان دکتر بلوار

 خیابان-کشاورزی جهاد مدیریت
 رمضان شهید

071-52265601-5 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - وقحق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ریزنی

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 جاده 5 کیلومتر - ریز نی - ریزنی
 دانشگاهی شهرک-شیراز- ریز نی

 جامع دانشگاه -(ع) صادق امام
 ریز نی مرکز کاربردی علمی

071-53829420 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 عالی آموزش دفتر
 علوم، وزارت غیردولتی

 فناوری و تحقیقات

  آزاد عالی آموزش موسسه
 غدیر

 احمدی بلوار-شیراز - شیراز کریم قرآن مبلغ تربیت ایحرفه کاردانی
 آزاد عالی آموزش موسسه-جنوبی

 غدیر
7137361026 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

  آزاد عالی آموزش موسسه
 جنوب پارس نوید

 چمران بلوار شیراز - شیراز انیمیشن ایحرفه کاردانی
 3 کوچه حافظ بیمارستان روبروی

 229پالک
071-36461881 

 ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز خبر

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 فلکه لحدفاص-شیراز - شیراز
 نبش-جنوبی وصال و فخرآباد

 مبل فوقانی طبقات - 6 کوچه
 عرشیا

071-32340152 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 فارس

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 فارس استان

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 خیابان-نصر بلوار-شیراز - شیراز
-جوانمردی خیابان -گردیجهان

 آوینی شهید هنرستان جنب
071-37823504 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 نیایرا ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - لمیع

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز شهرداری

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

-گلستان شهرک - شیراز - شیراز
 کوچه-گلسرخ خیابان-غدیر بلوار

 ورزشی مجتمع جنب-ناز گل
 بهاران

071-6219981-5 

 یمال حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فیروزآباد فرمانداری

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 -فیروزآباد -فارس - فیروزآباد

 خیابان -جنوبی آزادی خیابان
 ولی پوریای

071-38736566-9 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 فارس

 انتقال - برق فنی کاردانی

 امیر بلوار انتهای-شیراز - شیراز
 خیابان - راه پلیس بعداز کبیر

 انبار مجاور -51 کوچه  توانیر
 برق مرکزی

071-38233010 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 توزیع - برق فنی کاردانی
 شبکه و سد - عمران فنی کاردانی

 آب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی
 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

 زمینی زیر هایآب منابع - عمران فنی کاردانی
 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی

 قزوین

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 قزوین استان

 فرهنگی امور یاحرفه کاردانی

 فلسطین خیابان - قزوین - قزوین
 مسکن کوچه - عمران راه چهار -

 2منطقه شهرداری جنب -یکم
028-33342038 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه دانیکار

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین استان احمرهالل

 شهید بلوار -وینقز - قزوین سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 احمرهالل جمعیت جنب ـ بهشتی

 قزوین استان
028-33365879 -028-

33345853 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین دانشگاهی جهاد

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

خیابان نورورزیان ـ بلوار  – قزوین
ها پرستار ـ روبروی سازمان زندان

 49ـ نبش کوچه منیر ـ پالک 
028-33660660 

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 یرانا

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین واحد کارگر خانه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 شهر - البرز صنعتی شهرک
 بلوار - بسیج میدان-البرز صنعتی
 مرکزی بخشداری جنب- معلم

028-32222300 

 اصناف حقوقی رهمشاو - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات اوریفن 

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 قزوین

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین واحد کارگر خانه

 شهر - البرز صنعتی شهرک کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 بلوار - بسیج میدان-البرز صنعتی
 مرکزی بخشداری جنب- معلم

028-32222300 
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین استان کل دادگستری

 فردوسی خ -قزوین - نقزوی ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 فلسطین راه چهار نبش -شمالی

 حل شورای سابق اداری ساختمان)
 (اختالف

2833347417 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 یاجتماع رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 قزوین

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 -  کرج قزوین قدیم جاده - قزوین
  -  صنعتی شهر راه سه به نرسیده

 شهید تن 72بهزیستی مجتمع
028- 33292667 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه یکاردان
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 برادران 1 شماره ایحرفه و فنی

 - قزوین - البرز صنعتی شهرک ساختمان یالکتریک تاسیسات - برق فنی کاردانی
 بلوار- دوم فلکه -البرز صنعتی شهر

 -بهائی شیخ خیابان- میرداماد
 سپهرالکتریک کارخانه جنب

028-32222326 

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو کانیکم فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین کشاورزی جهاد

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی

 جاده 5 کیلومتر - قزوین - قزوین
 ایستگاه از قبل - تاکستان به قزوین

 روبروی -هاقبالی بنزین پمپ
 جهاد سازمان مرکزی انبارهای
 آموزش مرکز-قزوین کشاورزی

 کشاورزی جهاد کاربردی علمی
 قزوین

028-33424969-70 

 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 انگور فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 پسته فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 زیتون فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 پویش شرکت
 سیمینپارت

 بردیکار - علمی آموزش مرکز
 (سیمین پارت پویش) کاسپین

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 امام خیابان -قزوین - قزوین
 تبریز خیابان -خمینی
028-33248521 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 بتیث حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 تجاری هایمجتمع سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 پیوتریکام هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 صنعت، وزارت قزوین
 تجارت و معدن

  شرکت
 شیمی سمبل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیمی سمبل شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

ـ بلوار جمهوری اسالمی  – قزوین
کوچه شهید کالنتری )روبروی 
میمون قلعه( ـ جنب شرکت 

 ارتباطات زیرساخت
028-33565692 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 
 فنی کاردانی

 بهداشتی و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی 
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

  شرکت
 مهرام صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مهرام صنعتی شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 شمالی بلوار  - قزوین - قزوین
 57 کوچه نبش - مدرس

028-33344263 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایهحرف کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 خوراکی روغن - غذایی صنایع فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی ردانیکا

 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 گسترده

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  شرکت
 همحرک نیرو صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 محرکه نیرو

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 - قزوین - البرز صنعتی شهرک
 شرکت جنب - البرز صنعتی شهر

 نیرومحرکه صنعتی
028-32239981 

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 الکتریکی هایینماش نگهداری و تعمیر - برق 

 جوشکاری فنی کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دنده فنی خدمات

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اهلل آیت  خیابان- قزوین - قزوین
 -د ارشا سینما جنب - طالقانی

 10پالک ارشاد کوچه
028-33234807-8 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 تریکامپیو هایشبکه فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی دانیکار
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین فنون و علوم

 بورس امور ایحرفه کاردانی
 -محمدیه شهر - قزوین - قزوین

 بلواردانشگاه
028-32571381 -2 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 قزوین

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی زشآمو موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین فنون و علوم

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -یهمحمد شهر - قزوین - قزوین
 بلواردانشگاه

028-32571381 -2 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 انتقال - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 توزیع - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 ربات فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 هاانپیم امور - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کنترل فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 تمانساخ - انرژی ممیزی فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الموت

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 معلم قزوین،شهر - کالیهمعلم
 ملک اداری و تجاری مجتمع ه،کالی

 دشت
028-33622214-6 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ادارش

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 قزوین استان

 -میرعماد میدان -قزوین - قزوین عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 دروازه جنب -حافظ کوچه نبش

 کوشک درب
028-33327752-3 

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین شهرداری

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 -اسالمی جمهوری بلوار - قزوین
 خیابان ابتدای-شهدا گلزار روبروی

 اصفهان
028-33578071-4 

 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 مانساخت مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

  وزارت
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین جوانان و ورزش کل اداره

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه یگریمرب - بدنی تربیت 

 خیابان انتهای -قزوین - قزوین
 هزار پانزده استادیوم -نوروزیان

 ابوترابی آزادگان سردار نفری
028-33652901-2 

 ایحرفه کاردانی
 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 شنا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایهحرف کاردانی
 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 قم
 مقدسه آستانه

 حضرت
 (س)معصومه

 فرهنگی موسسه
 زائر اقتصادی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زائر اقتصادی فرهنگی موسسه

 خیابان -قم - قم بازاریابی ایحرفه کاردانی
-1 کوچه-(یدفاطمیشه)دورشهر

 شفیعه ساختمان -بنیادشهید جنب
02537833301-3 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 قم

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی شآموز مرکز
 قم استان احمرهالل

 لواسانی شهید خیابان -قم - قم سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 بشن -استانداری از بعد -(ساحلی)

 17 کوچه
2537701005 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 انوادهخ مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 اهیدانشگ جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم دانشگاهی جهاد

 بنی)شهر دور خیابان -قم - قم کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 -18و16 کوچه بین -(فاطمی

 -222پالک
37833663-37830402- 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استان دستی صنایع

 آشپزی ایحرفه کاردانی

 میدان ، ،بلوارنواب قم - قم
 جنب علوی، متری16، شهرداری

 زاگرس رستوران
2536652041 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استان کل دادگستری

 - یاسر عمار متری 75. قم - قم امالک مشاوره خدمات - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 روبروی- قدوسی شهید خیابان
 سپاه( ع) حسین امام ناحیه

2537765058 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 علوم جهانی مرکز
 قم اسالمی

 علوم جهانی مرکز
 قم اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی علوم جهانی دانشگاه

 سه روبروی - امین بلوار -مق - قم عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 المصطفی جامعه -ساالریه راهی

 العالمیه
32133229 

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش

 پاسداران سپاه

 و تربیت معاونت
 حوزه آموزش

 در فقیه ولی یندگینما
 پاسداران سپاه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم محالتی شهید

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 دور خ صفائیه میدان -قم - قم
 3 کوچه نبش شهر

37741000 

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - یانگلیس زبان مترجمی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 امور وزارت
 دارایی و اقتصادی

  سازمان
 کشور مالیاتی امور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم مالیاتی

 ازپمپ بعد غدیر بلوار قم - قم دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 بین)  13 و11 بین کوچه بنزین

( ودارائی آب سازمانهای ساختمان
 االنبیاء خاتم ساختمان

2532857118 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی

 و پزشکیعلوم نشگاهدا
 و بهداشتی خدمات

 قم درمانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 قم درمانی بهداشتی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 اهلل آیت خیابان باجک قم - قم

 10پالک  23کوچه  حائری
025-37757970 

 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان ایحرفه و فنی کل اداره

 قم

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 -( ره) ینیخم امام خیابان - قم
 روبروی -خداکرم حاج شهید بلوار
 4 کوچه انتهای -سابق وظیفه نظام

36644453 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
( ع) رضا امام ایحرفه و فنی

 پردیسان

 بلوار -پردیسان شهرک - قم لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 خیابان ، سلمان بلوار ، دانشگاه

 یهدهالو
32504921 

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم کشاورزی جهاد

 -خمینی امام خیابان -قم - قم دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 جنب -اروتولید متری 16 روبروی

 کشاورزی بانک سرپرستی
2536618221 

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 و صنایع سازمان
 قم استان معادن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم معادن و صنایع

 -خمینی امام میدان -قم - قم گمرکی مورا - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 نبش -دارالشفا درمانگاه مقابل

 13 کوچه
02536607775-36700289-

36700235-36700106 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنفی هایتشکل سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 قم

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 و صنایع سازمان
 قم استان معادن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم معادن و صنایع

 -خمینی امام میدان -قم - قم سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نبش -دارالشفا درمانگاه مقابل

 13 کوچه
02536607775-36700289-

36700235-36700106 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی قم استان زیارت و حج

 - یاسر عمار متری 75 ربلوا - قم
 جنب - قدوسی شهید خیابان

 پسران ای وحرفه فنی آموزشکده
37778868-37778869 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 - کلهری شهید خیابان -قم - قم
 23  کوچه

37209330 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 برداریتصویر - سینما ایحرفه انیکارد

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استانداری

 - خداکرم شهید بلوار -قم - قم اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 نبش - مسافربری ترمینال از قبل

 4 کوچه
36644311-317 

 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 اربردیک - علمی آموزش مرکز
 قم شهرداری

 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی

  -( ره) خمینی امام میدان -قم - قم
 شهید ساختمان - کارگر بلوار

 دوم طبقه – باکری
38855408 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کردستان

 هالل جمعیت
 جمهوری احمر

 ایران اسالمی

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان احمرهالل

 اتاناکب خیابان - سنندج - سنندج سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 احمر هالل جمعیت روبروی -

087-33129880-1 
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج دانشگاهی جهاد

 مالی حسابداری - ابداریحس ایحرفه کاردانی

 فیض)سهروردی میدان - سنندج
 فرهنگیان دانشگاه دوم درب-(آباد

 5 بلوک-
087-33176411-2 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 سازمان
 خون انتقال 

 خون انتقال کل اداره
 کردستان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان خون انتقال کل اداره

 کردستان

 میدان - سنندج - سنندج هافرآورده حمل و نگهداری - خون انتقال فنی کاردانی
 تربیت دانشگاه جنب- سهروردی
 پنج بلوک رسمد

33183265 

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج دستی صنایع

 عمومی ابطرو ایحرفه کاردانی
 فلسطین خ انتهای سنندج - سنندج

 نور پیام جامع ترازدانشگاه پایین -
 کاربردی علمی آموزش مرکز

 کردستان دستی صنایع
087-33284147 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه نیکاردا
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان کل دادگستری

 میدان- سنندج - سنندج قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
- انفرهنگی دانشگاه - سهروردی

 4بلوک
087-33170103-33170104-

33178414 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش

 نپاسدارا سپاه

 سپاه فرماندهی
 انقالب پاسداران
 استان اسالمی

 کردستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  -( ع) حسین امام

 کردستان استان

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 جام خیابان- سنندج - سنندج
 سیما و صدا جنب -جم

087-33628068 

 کار تعاون، وزارت
 عیاجتما رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 کردستان

-بهاران شهرک-سنندج - سنندج دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 استاد خیابان انتهای 3/19 فاز

 شهریار
087-33722602-33722597 

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 کردستان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 کمربندی -ندجسن - سنندج
 نساجی جنب – محمدی بهشت

087-33383610 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 فیبرنوری و کابل - مخابرات فنی کاردانی

 کاربردی - میعل آموزش مرکز
 کامیاران ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 امام شهرک - کامیاران - کامیاران
 علمی آموزش مرکز -( ره) خمینی

 . کامیاران ای حرفه و فنی کاربردی
087-35522565 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 شهری ریمعما - معماری فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعت و کشت شرکت

 سبز کردستان

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

- دهگالن- کردستان - دهگالن
 اداره جنب- جمهوری خیابان

 شهرستان راتمخاب
087-35127188-35127189-

35127190 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی ردانیکا

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  سازمان
 صنعتی مدیریت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج صنعتی مدیریت سازمان

 چمن و تکیه بلوار-سنندج - سنندج مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مدیریت کاربردی علمی مرکز-

 سنندج صنعتی
087-33664620-3 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 آوراننان شرکت
 مریوان زاگرس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مریوان زاگرس آوراننان شرکت

 شهید بلوار - مریوان - مریوان گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 کوی - حسینیه محله- بارنامه

 34 پالک-هداش
8734528639 

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان بازرگانی سازمان

 بازاریابی ایرفهح کاردانی

 پشت پاسداران خیابان - سنندج
 اجتماعی معاونت جنب بهاره پاساژ

 کردستان استان انتظامی فرماندهی
087-33232556 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایکهشب و اینترنت - اطالعات فناوری

 اکتشاف - معدن فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیجار

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 اندیشه شهرک بیجار، - بیجار

 آزاد دانشگاه جنب ،(هواشناسی)
 بیجار واحد اسالمی

087-38230050-38210033-
38210031 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 1 سنندج

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 میدان بهاران، سنندج، - سنندج
 سینا بوعلی بلوار قانع،
087-33721390-3 

 راهداری - عمران فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 قروه

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 شهید خیابان - قروه - قروه
 -( ع) حسین امام میدان-چمران

 پستی کد -بعثت شهرک
6661695847 

087-35229920 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه یکاردان
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده ایهشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 کردستان

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 هتکی بلوار سنندج،انتهای - سنندج

 و فرهنگ شآموز چمن،مرکز و
 سروش_کردستان 1 هنر

087-33669510-14 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 ستاییرو

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بانه شهرداری

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 - بیمارستان خ - بانه - بانه

 بیمارستان روبروی
34230550 

 شهرسازی فنی کاردانی
 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دیواندره شهرداری

-دیواندره شهرستان - دیواندره مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ملت پارک پشت-کشاورز کوی
087-38721100-38720068-

38720127 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کرمان

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

 ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور 

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 کرمان استان

 جمهوری بلوار-کرمان - کرمان خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 یکشب و زاره نبش-اسالمی

 ملی بانک جنب-جنوبی
32463618-32456841 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان استان احمرهالل

 بهمن22 ،بلوار کرمان- - کرمان سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 استان احوال ثبت کل اداره ،جنب

 کرمان
034-33328009-10 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زرند دانشگاهی جهاد

 دولتی ابداریحس - حسابداری ایحرفه کاردانی

 - والیت شهرک زرند - زرند
 کارگر خیابان

034-33420400-2 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - العاتاط فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سیرجان دانشگاهی جهاد

 امام میدان سیرجان - سیرجان صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 بلوار ابتدای-( راه پلیس()ع) علی

 اسدآبادی الدین جمال سید
034-42262247 

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان دانشگاهی جهاد

 کرمان:1 شماره ساختمان - کرمان مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 میدان بهمن 22 بلوار انتهای

( پژوهش)پور افضلی مهندس
 کوچه نبش آبادی اسد خیابان

 شماره ساختمان-7 شماره
 جمهوری کرمان،بلوار:2

 چهارراه به اسالمی،نرسیده
 ساختمان-ملل تاالر شفا،جنب

 ساختمان-باغملی( 3)شماره
-حمزه بلوار نبش( 4)شماره

 5)شماره ساختمان
034-33353195  33353177 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 گسترده

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان واحد کارگر خانه

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 باستانی بلوار ـ کرمان - کرمان
 مرکز فرش شرکت جنب پاریزی

 خانه کاربردی علمی آموزش
 کارگر

034-33122886-33123777 

 صنعتی بداریحسا - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 اثمیر کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان استان جهانگردی خدمات

 -بهشتی شهید خیابان - کرمان آشپزی ایحرفه کاردانی
 چهارراه به نرسیده راست سمت

 فرهنگی مجموعه داخل-ملی باغ
 اکبرصنعتی علی
034-32232756 

 بافدست فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 کرمان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی کرمان استان انتظامی فرماندهی

 مطهری، شهرک کرمان، - کرمان
 اندیشه آموزشی رهنگیف مجتمع

 ناجا
034-32160070 

 گروه آموزشی هیوا
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 کرمان

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

 تعاونی شرکت
 زیبای گستردانش

 شایان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیبای گستردانش تعاونی شرکت

 شایان

 کوچه بهشتی، شهید خ - کرمان زنانه آرایش ایحرفه کاردانی
 - علمی آموزش مرکز 2 شماره

 دانش تعاونی شرکت کاربردی
 شایان زیبای گستر
034-32449268 

 زنانه پیرایش ایحرفه کاردانی
 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه کاردانی

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی

 و پزشکی علوم دانشگاه
 بهداشتی، خدمات

 بم درمانی

 ربردیکا - علمی آموزش مرکز
 بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم

 بم درمانی

 خیابان ولیعصر، کمربندی بم، - بم صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 کافی دبیرستان جنب رازی،

034-44210800 
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 کرمان

 - جمهوری بلوار -کرمان - کرمان دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 فرهنگیان راه چهار از بعد

034-3212449-32118468-
32118469 

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بم اجتماعی تامین و بهزیستی

 کرمان استان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 الدین سیدجمال خیابان - بم
 شرقی المهدی اسدآبادی،خیابان

034-44320423-44320427 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 معلولین ورزش مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 انوادهخ مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بردسیر ایحرفه و فنی

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 –( ع)رضا امام بلوار - بردسیر

 ترابری راه اداره روبروی
034-35241468-35241410-

35241411 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جیرفت ایحرفه و فنی

 لباس ولوژیتکن و دوخت ایحرفه کاردانی
 بلوار-جیرفت-کرمان - جیرفت

 و آب ،روبروی(ص) اعظم پیامبر
 خاک

034-43319294 

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 راور ایحرفه و فنی

 کاربخش، شهید بلوار راور، - راور صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 راور ای حرفه و فنی
034-33727262 

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان ایحرفه و فنی

 -اسالمی جمهوری بلوار - کرمان صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 مجتمع -امیرکبیر چهارراه از بعد

 ایحرفه و فنی مرکز آموزشی
034-32123391 

 جوشکاری فنی کاردانی

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کوهبنان ایحرفه و فنی

 امام بلوار کوهبنان، - بنانکوه ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 مهارت خیابان نبش( ع)رضا

034-33495311 
 اکتشاف - معدن فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  یکاربرد - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد

 بیولوژیک هایفراورده ایحرفه کاردانی

 جاده 15جیرفت،کیلومتر - جیرفت
 عنبرآباد

034-43346005 

 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی
 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی
 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع
  فنی کاردانی

 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



87 

 

 94 سال ای مهررفهکاردانی فنی و کاردانی ح هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نینشا تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 کرمان

 وزارت
 شهرسازی و راه 

  سازمان
 کشور هواپیمایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ماهان هواپیمایی شرکت

  ایحرفه یکاردان
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

-اسالمی جمهوری بلوار - کرمان
 آموزش مرکز-حجاج بلوار انتهای
 هواپیمایی شرکت کاربردی-علمی

 ماهان
034-32611049 

تهران ـ ابتدای اتوبان کرج ـ 
خیابان آزادگان ـ برج هواپیمایی 
ماهان ـ ساختمان شرقی ـ طبقه 

 اول

 هواپیما میهمانداری ایحرفه اردانیک
 هواپیما اویونیک فنی کاردانی

 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی
 پرواز دسیپچری فنی کاردانی

 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 کرمان سنگزغال

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان سنگزغال شرکت

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 اله آیت خیابان -کرمان - کرمان
  زغالسنگ شهدای بلوار -صدوقی

 معدنی آموزشگاه
034-32117735 

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 نیف حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 سازیتونل - عمران فنی کاردانی

 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 استخراج - معدن فنی کاردانی
 اکتشاف - معدن فنی کاردانی

 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بلداالمین

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 شمالی بزرگراه- کرمان - کرمان
 زرند قدیم جاده ابتدای بنزین پمپ

 (بلواربلداالمین)
034-33114922 

 جوشکاری فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات یفناور 
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان استان بازرگانی سازمان

 -زرسیف خیابان - کرمان - کرمان مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 شماره کوچه - معلم خانه روبروی

 ششم
034-33325262 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابک شهر

 حسوان امداد ایحرفه کاردانی

 بزرگراه شهربابک، - بابکشهر
 میدان قائم، خیابان فارس، خلیج

 پستی صندوق دانشگاه، خیابان قائم،
318-77515 

034-34133020 

 ت ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی ربیت
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 قیمتی هایسنگ تراش - اهرجو و طال ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 عالی آموزش دفتر
 علوم، وزارت غیردولتی

 فناوری و تحقیقات

 آزاد عالی آموزش موسسه
 سیرجان نوبنیاد

 شهرک-سیرجان_ - سیرجان مالی یحسابدار - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کارخانه جنب-1 شماره صنعتی

 دهیادگاری چوب
3442339491 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی
 هنر و نگفره

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 کرمان استان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 خواجوی میدان کرمان، - کرمان
 هنرهای آموزشی مجتمع کرمانی،

 زیبا
034-32261045 

 بازیگری ایحرفه کاردانی
 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایفهحر کاردانی

 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان واحد هنری حوزه

  -شتگلد خیابان -کرمان - کرمان لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 عباد خیابان نبش
034-33210007 

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان استانداری

 بلوارجمهوری خیابان - کرمان دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دفتر-شیروانی شهید خیابان

 پژوهش و آموزش
034-32817951-57 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 کشور وزارت کرمان

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایاریشهرد همیاری سازمان

 کرمان استان

 آزادی میدان-کرمان - کرمان شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 سمت-صدوقی شهید بلوار ابتدای
 شعبه ایران ملی بانک جنب چپ

 آزادی
034-32452566-8 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی نیکاردا

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کهنوج

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 شهید خیابان-کهنوج - کهنوج
 ستاد میدان-خمینی مصطفی
034-43231502 -4 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کرمانشاه

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و هیدش بنیاد

 کرمانشاه استان

 تختی خیابان-کرمانشاه - کرمانشاه مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کل اداره روبروی -(سابق گمرک)

 کرمانشاه استان گمرکات
08337290062-
08337272023-
08337272022 

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمانشاه استان احمرهالل

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 انتهای-کرمانشاه - کرمانشاه
 مضانر قرارگاه جنب-سنگر خیابان

8338384146 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 کوهنوردی و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 دانشگاهی هادج

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمانشاه دانشگاهی جهاد

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 22 راه سه کرمانشاه - کرمانشاه
 دانشگاهی جهاد خیابان بهمن

 دانشگاهی جهاد ساختمان
8338227244 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل ایشور - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیستون میراث

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 مصطفی راه چهار - کرمانشاه

 و آب سازمان روبروی-امامی
 سابق ساختمان-استان فاضالب

 دستی صنایع
8338213034 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 نشاهکرما استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 کرمانشاه

 بنت خیابان-کرمانشاه - کرمانشاه تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 صدر الهدی

8338234405 
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، توزار
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 کرمانشاه

 سپاه میدان -کرمانشاه - کرمانشاه تعاون امور ایحرفه کاردانی
 خیابان -زن بلوار -پاسداران
 یعلم آموزش مرکز -بهزیستی

 کرمانشاه استان بهزیستی کاربردی
8338381055 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاوه ایحرفه و فنی

 لباس لوژیتکنو و دوخت ایحرفه کاردانی
 پایین-مرداد 26 خیابان-پاوه - پاوه
 (بیمارستان)مهارت راه سه از تر

8346121105 

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنقر ایحرفه و فنی

-دکامی شهید میدان-سنقر - سنقر لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه نیکاردا
 مهارت خیابان

8348435130 
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایمهارت ایحرفه و فنی

 کرمانشاه پیشرفته

 شهید بلوار-کرمانشاه - کرمانشاه لباس تکنولوژی و دوخت یاحرفه کاردانی
 ممتاز شهید خیابان-بهشتی
-کالنتری از تر پایین-غیرتمند
 اوقاف و حج اداره جنب

8338378250 

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 کرمانشاه

  وزارت
 کشاورزی ادجه

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  کرمانشاه کشاورزی جهاد

 (ذهاب پل سر)

 جو و گندم تولید - زراعی امور فنی کاردانی

  -ذهاب سرپل - ذهابسرپل
 -شیرین قصر جاده 3 کیلومتر

 هواشناسی روبروی
8342242419 

 زراعی تولیدات - زراعی ورام فنی کاردانی
 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی

 مرکبات تولید - باغبانی فنی کاردانی
 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  سازمان
 صنعتی مدیریت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  سازمان

 کرمانشاه صنعتی مدیریت

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 شهرک ــ کرمانشاه - کرمانشاه
 دهخدای بلوار- حافظ میدان- معلم

 رضوی مسجد جنب- جنوبی
8334283367 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 گسترده
 یوتریکامپ هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

  شرکت
 غرب پویا تولیدی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غرب پویا تولیدی شرکت

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 جاده 8 کیلومتر - کرمانشاه

 پویا بلوار-صنعتی شهرک -سنندج
8334281080 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی یمیش فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غرب آباداسالم

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 غرب آباد اسالم - غربآباداسالم
 خیابان - چمران شهید خیابان -

 بیگی میره همت شهید
8345228789 

 مالی حسابداری - حسابداری ایرفهح کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ع) رضا امام

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

-آبادغرب اسالم - غربآباداسالم
 مطهری شهید بولوار

8345224699 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات - پزشکی تجهیزات
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش زمرک
 روانسر

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 زمین میدان - روانسر - روانسر
 میدان - فرهنگیان  محله - شهری

 دانشجو
8346527881 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 بردیکار - علمی آموزش مرکز
 کرمانشاه 1 واحد هنر و فرهنگ

 آیت میدان -کرمانشاه - کرمانشاه فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 -جلیلی هادی محمد شیخ آقا اله

 مرکز-آباد فیض خیابان ابتدای
 واحد هنر و فرهنگ کاربردی علمی

 کرمانشاه 1
08338259875-8258832-

8256554 

 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه اردانیک

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 یکاربرد - علمی آموزش مرکز
 کرمانشاه هایشهرداری

طاق بستان ـ میدان  – کرمانشاه شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 پدر ـ نبش خیابان باغ ابریشم

34279596-083 
 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نیرو وزارت کرمانشاه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت
 غرب پژوهشی و آموزشی مجتمع

 ابانخی - کرمانشاه - کرمانشاه صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جنب -( سیلو)امجدیان علی شهید

 کرمانشاه برق توزیع شرکت
8338236030 

 توزیع - برق فنی کاردانی

 کهگیلویه
 بویراحمد و

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی موزشآ موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  استان احمرهالل

 بویراحمد و کهگیلویه

 -یاسوج:1شماره ساختمان - یاسوج سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 شهید خیابان-احمر هالل راه چها

-یاسوج:2شماره ساختمان  منتظری
 بنیاد جنب -14 گلستان خیابان

 استان ایثارگران امو و شهید
7433232586 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یاسوج دانشگاهی جهاد

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 آباد،روبروییاسوج،سالم - یاسوج
 19 ،کاشانی 8 فرعی

7433233994 

 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 خودرو معامالت مشاوره خدمات ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 استان گردشگری و دستی
 بویراحمد و کهگیلویه

 موزه امور - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 4گلستان خیابان -یاسوج - یاسوج

7433228580 
 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 بویراحمد و کهگیلویه

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 از بعد-خسرو تل-یاسوج - یاسوج
-(خزوعی)خودرو ایران نمایندگی

 مدو کوچه
7433356290 

 تعاون امور ایحرفه کاردانی
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 نسالمندا مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دهدشت برادران ایحرفه و فنی

 کیلومتر -دهدشت - دهدشت صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 دهدشت -چرام جاده5

7432252320 
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دوگنبدان ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 جاده ابتدای-گچساران - گچساران
 شیرین آب

7432330807 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی یکاردان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعت بویر شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 شهید بلوار -یاسوج - یاسوج
 37 پالک -2 باهنر خیایان-باهنر

7433228487 

 صنعتی الکترونیک فنی اردانیک
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 بردیکار - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دهدشت

 خیابان -دهدشت - دهدشت دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 اداره جنب -پرورش و آموزش

 پرورش و آموزش
7432267865 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 گچساران

 ساختمان - گچساران بانکی امور ایحرفه کاردانی
 سرباز)نماز گچساران،فلکه:1شماره

 آب جاده ابتدای( سابق
  ایحرفه و فنی شیرین،جنب

 -گچساران:2شماره ساختمان
 جنب - دانشگاهی شهرک

    مهر مسکن آپارتمانهای
 -دستگاه پانصد:3ارهشم ساختمان
 -آخر ایستگاه -راست سمت

 الزهراء خوابگاه
7432336908 

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 کهگیلویه
 بویراحمد و

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش کزمر
 1 گچساران

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 ساختمان - گچساران
 سرباز)نماز گچساران،فلکه:1شماره

 آب جاده ابتدای( سابق
  ایحرفه و فنی شیرین،جنب

 -گچساران:2شماره ساختمان
 جنب - دانشگاهی شهرک

    مهر مسکن آپارتمانهای
 -دستگاه پانصد:3شماره تمانساخ

 -آخر ایستگاه -راست سمت
 الزهراء خوابگاه

7432336908 

 فراورش و تولید عملیات - نفت فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 گچساران

 ساختمان - گچساران مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 -ولیعصر بلوار-گچساران:1شماره
 ساختمان    پزشکان ینیککل جنب

 کارکنان کوی-گچساران:2شماره
 از باالتر-شمالی 2 کوچه-دولت
 سمت -تاجگردون شهید بلوار

 اول فرعی -راست
7432224244 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی یکاردان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 یاسوج

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 شماره ساختمان - یاسوج
 یاسوج،بلهزار،جاده:1

 به نرسیده متر سخت،پانصدسی
   واحدیاسوج اسالمی آزاد دانشگاه

 بلوار -یاسوج:2 شماره ساختمان
 پالک -جوانمردان خیابان -معاد

42 
7433339118 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایرفهح کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 گلستان

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلستان استان احمرهالل

 شهید بلوار - گرگان - گرگان سوانح امداد ایحرفه دانیکار
 روبروی -( کمربندی) کالنتری

 خیابان ابتدای - انقالب بار میدان
 بویه

017-32626694 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  اربردیک - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گرگان دانشگاهی جهاد

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ولیعصر خیابان - گرگان - گرگان

 57 عدالت -
017-32535080 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 تردهگس هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گرگان واحد کارگر خانه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 ویالشهر انتهای - گرگان - گرگان
 جواداالئمه شهرک از بعد -

017-32174668 

 صنعتی حسابداری - بداریحسا ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 قضاییه هقو
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلستان استان کل دادگستری

 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 خیابان - گرگان - گرگان
 - ویالشهر شهرک - کمربندی

 آسایش شهرک انتهای
017-32148600-9 

 اصناف حقوقی مشاوره - انیبازرگ ایحرفه کاردانی
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 گلستان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلستان استان نتظامیا فرماندهی

 - باغ فتح پل - گرگان - گرگان تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 استان انتظامی فرماندهی ستاد

 گلستان
0171-2182709 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
 عالی

 کاربردی-علمی 
 مهارت

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  پیشگامان تعاونی شرکت

 گلستان نوین فنون و علوم

 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی

 شهید خیابان - گرگان - گرگان
 کریمی میدان به نرسیده - بهشتی
 نوبخت خیابان مقابل -

017-32146281 

 بازاریابی ایحرفه ردانیکا
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 گلستان

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  پیشگامان تعاونی شرکت

 گلستان نوین فنون و علوم

 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 هیدش خیابان - گرگان - گرگان
 کریمی میدان به نرسیده - بهشتی
 نوبخت خیابان مقابل -

017-32146281 

 کار و کسب تمدیری ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی

 گلستان استان کتول آبادعلی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 امام خیابان - آباد علی - آبادعلی

 فرهنگیان شهرک جنب - رضا
017-34238121 

 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - عیاجتما مددکاری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گرگان ایحرفه و فنی

 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی

 جاده 3 کیلومتر - گرگان - گرگان
 قال آق - گرگان

017-32642732 

 صنعتی برق - رقب فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی

 کشاورزی جهاد 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلستان کشاورزی جهاد

 (کردکوی)

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 3 کیلومتر - کردکوی - کردکوی
 روبروی - گرگان - کردکوی جاده

 النگ روستای
017-34323827 

 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی
 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 میگو پرورش و تکثیر - التشی فنی کاردانی
 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آبزیان منابع و ذخایر از حفاظت - شیالت فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 یکشاورز مکانیزاسیون فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع 
 تلفیقی جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع 

 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پیگیر شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 - افسران کوی - گرگان - گرگان
 23 پالک

017-32423097 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 علم نواندیشان شرکت
 گلستان مهارت و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مهارت و علم نواندیشان شرکت

 گلستان

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 قال آق صنعتی شهرک - قال آق
017-32422771 

  ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

  فنی کاردانی
 دام خوراک فراوری هایماشین مکانیک - مکانیک

 علوم، زارتو
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 گرگان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 - کمربندی - گرگان - گرگان

 خیابان انتهای - حافظ شهرک
 چهارم

017-32621076 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 گردشگری یاحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



93 

 

 94 سال ای مهررفهکاردانی فنی و کاردانی ح هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نینشا تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 علوم، وزارت گلستان
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 گرگان

 - کمربندی - گرگان - گرگان نیایرا ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 خیابان انتهای - حافظ شهرک

 چهارم
017-32621076 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 گرگان

 بورس امور ایحرفه کاردانی

 کالنتری شهید بلوار - گرگان
 - دانشگاه خیابان -( کمربندی)

 16 دانشجو کوچه
017-32121061 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - یعلم آموزش مرکز
 3 گرگان

 - امام شهرک - گرگان - گرگان حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
( نهضت متری بیست) چهارم کوچه

 2 نهضت نبش -
017-32132100 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 کاووسگنبد

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 - گنبدکاووس - گنبدکاووس

 بازارچه جنب - شادی پارک
 12 پالک - فوقانی طبقه - مرکزی

017-33347812 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 کاووسگنبد

 - کاووس گنبد - گنبدکاووس زنانه آرایش ایحرفه کاردانی
 خیابان - شرقی طالقانی خیابان

 خیابان از بعد - شرقی شهدای
 آذربایجان

017-33584070 

 مالی بداریحسا - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گیالن

 و شهید بنیاد
 ایثارگران امور 

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 گیالن ستانا

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 کوچه -میدان سبزه خیابان - رشت

 پیرسرا
013-33224364 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
  جمعیت

 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گیالن استان احمرهالل

 جاده ابتدای -رشت - رشت سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 استان احمر هالل جنب -انزلی

 گیالن
013-33755509-33728370 

 یشهر نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرانزلی دانشگاهی جهاد

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -مطهری خیابان-انزلی - بندرانزلی
 پاسداران بلوار

013-44504620-29 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 بردیکار - علمی آموزش مرکز
 رشت دانشگاهی جهاد

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 گاز فلکه -رشت - رشت
013-33334091-2 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 بتن - عمران فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رودسر دانشگاهی جهاد

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 خ-معلم میدان-رودسر - رودسر
 شهرک-دشت رام خ-ولیعصر

 بعثت
013-42632710 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 گیالن واحد کارگر نهخا

 جاده 12 کیلومتر-رشت - رشت دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 راه پلیس از بعد -فومن رشت

 -لیشاوندان روستای انتهای -شفت
 ایران نمایندگی جنب

 وحدت کوچه( دلیری)خودرو
013-34775456 

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 گیالن

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 گیالن واحد کارگر خانه

 جاده 12 کیلومتر-رشت - رشت جوشکاری فنی کاردانی
 راه پلیس از بعد -نفوم رشت

 -لیشاوندان روستای انتهای -شفت
 ایران نمایندگی جنب

 وحدت کوچه( دلیری)خودرو
013-34775456 

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی
 رافزاماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی گیالن استان کل دادگستری

-پاسداران خیابان-رشت - رشت
 و عمومی دادسرای روبروی

 اجرای فرمان ستاد جنب-بانقال
 سمت-کوچه انتهای-(ره)امام

 راست
013-33325494 

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 گیالن استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی گیالن استان انتظامی فرماندهی

-گیل میدان -رشت - رشت
 اداره روبروی-فارس خلیج بزرگراه

 طبیعی منابع کل
013-2182823-2182930 

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

  تعاونی شرکت
 عمارلو فاراب البرز

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  تعاونی شرکت

 عمارلو فاراب البرز

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 -هجیرند شهر -رودبار - رودبار

 جنب -صنعتی شهرک خیابان
 احمر هالل ساختمان -8 کالنتری

013-34923230 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 گیالن

 10 کیلومتر-رشت-گیالن - رشت دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 نیروی پاسگاه از بعد-الکان جاده

 سازمان آموزش مرکز انتظامی
 بهزیستی

013-33480458-59 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمال دانیال شرکت

 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی
(: 1)شماره ساختمان - رشت
 -خمینی امام خیابان -رشت

.   مکائیل راه چهار به نرسیده
 خیابان -رشت(: 2)شماره ساختمان

 ساختمان روبروی -خمینی امام
 اصلی

013-33323343 

 زنانه پیرایش ایحرفه کاردانی
 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی

 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه کاردانی
 مو و پوست زیبایی مراقبت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی
 رشت انصاری شهید

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 خیابان-انصاری شهید بلوار - رشت

-سما آموزشکده روبروی -مهارت
 مرکز-باهنر مرکزشهید جنب

 ای حرفه و فنی آموزش
013-33729471 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سراصومعه ایحرفه و فنی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کیلومتر-سرا صومعه - سراصومعه
 دو -سرا صومعه به شهر تولم 2

 گور
013-44227219-21 

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 خانگی لوازم فنی کاردانی

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فومن ایحرفه و فنی

-مهارت خ- فومن -گیالن - فومن لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 گشت جاده 8 کیلومتر
013-34523350 

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع

 بورس امور ایحرفه کاردانی

 دفاع میدان -رشت - رشت
 جنب-ضیابری خیابان-مقدس

 چهکو احمر هالل داروخانه
 2ماسالی

013-33225539-40 

 تعاون امور ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 ساختهپیش هایسازه - مرانع فنی کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 گازرسانی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 گیالن

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی جنگلی میرزای سرزمین مجتمع

 دفاع میدان -رشت - رشت
 جنب-ضیابری خیابان-مقدس

 کوچه احمر هالل داروخانه
 2ماسالی

013-33225539-40 

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاغذ و چوب صنایع

 چوکا ـ ایران 

 نعتیص برق - برق فنی کاردانی
 35 کیلومتر -گیالن - رضوانشهر

 مرکز - چوکا کارخانه -تالش انزلی
 و چوب صنایع کاربردی علمی

 چوکا -ایران کاغذ
1344609040 

 کاغذ و خمیر صنایع فنی کاردانی

 صنایع و علوم آموزش مرکز
 رشت خانکوچک میرزا شیالتی

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی

 -تهران جاده10 ترکیلوم - رشت
 گیالن دانشگاه جنب

013-33690623-625 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی

 خاویاری ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آبزیان منابع و ذخایر از حفاظت - شیالت فنی کاردانی

 آبزیان برداریبهره و صید - شیالت فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 و راه وزارت
 شهرسازی

 و بنادر سازمان
 جمهوری دریانوردی
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 واترتاید دریایی خدمات شرکت

 انزلی - خاورمیانه

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 خیابان-غازیان-انزلی - بندرانزلی
 32 پالک -بااط
013-44438000-4 

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه نیکاردا

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 بنادر آالتماشین و تجهیزات فنی کاردانی

 صیادی شناورهای مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 راه، تحقیقات مرکز
 شهرسازی و مسکن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لوشان فنی

 راهسازی - عمران فنی کاردانی

 قزوین جاده 75 کیلومتر - لوشان
 بازرسی ایست جنب -رشت به

 لوشان
013-34602101-3 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 عتیصن آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 شمال نیروی برهان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمال نیروی برهان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

: 1 شماره ساختمان آدرس - رشت
 روبروی -سعدی خیابان -رشت

 ساختمان آدرس    صادرات بانک
 رشت صنعتی شهر: 2 شماره
 اجتماعی تامین بعداز اول ورودی

013-33127232-4 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی ردانیکا
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آستارا

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 آستارا،خیابان - آستارا
 33 پالک سیزدهم، مطهری،کوچه
013-44836652 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 گیالن

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آستارا

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 آستارا،خیابان - آستارا
 33 پالک سیزدهم، مطهری،کوچه
013-44836652 

  فنی کاردانی
 الکتریکی هایماشین نگهداری و تعمیر - برق

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی یکاردان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 تالش

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 شماره) اصلی ساختمان - طوالش
 خمینی امام خیابان - تالش(: 1

 پستی کد - شهرداری کوچه( ره)
 شماره ساختمان-  28657

 دکتر ماز،خیابانن تالش،میدان:2
 اقبال چمران،غیرانتفاعی

013-44239229 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 ردیکارب-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ

 (رشت)

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 امام رشت،خیابان - رشت
 سمت مصلی،به خمینی،بعدازمیدان

 رستوران گیل،روبروی میدان
 2 شماره ساختمان -خانواده

 -شهرداری میدان -رشت(: اداری)
 مجتمع -سعدی خیابان ابتدای
 (ص) االنبیاء خاتم هنری فرهنگی

013-33235840-33235810 

 بازیگری ایحرفه کاردانی
 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی
 لباس یطراح ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 گریم ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 گیالن استان

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 -معلم خیابان -رشت - رشت
 متری 16 کوچه -آباد حسین

 تنها شهید
013-33236970 

 شهروندی هایآموزش مربی تربیت ایحرفه انیکارد
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 لرستان

 گاهیدانش جهاد
 عالی آموزش موسسه

 جهاد کاربردی - علمی
 دانشگاهی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادخرم دانشگاهی جهاد

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 22 میدان آباد خرم - آبادخرم
 کوی -جم جام خیابان - بهمن
 صدرا خیابان نبش - گران جهاد

6633241058 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 استان گردشگری و دستی
 لرستان

 موزه رامو - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 خیابان -آباد خرم - آبادخرم
 هنرستان روبروی -ولیعصر

6633200256 

 سنتی کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 لرستان

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 استان گردشگری و دستی
 لرستان

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 بانخیا -آباد خرم - آبادخرم

 هنرستان روبروی -ولیعصر
6633200256 

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی لرستان استان کل دادگستری

 عدالت آباد،میدانخرم - آبادخرم
 جنب انقالب پل به ترسیده

 رفاه فروشگاه
6633332516 

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 و تربیت معاونت
 زمینی نیروی آموزش

 جمهوری ارتش
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا مهندسی

 (بروجرد شهدای)

 جاده 10 کیلومتر - بروجرد راهسازی - عمران فنی کاردانی
 پادگان - آباد خرم به بروجرد
 ( بروجرد شهدای )نزاجا مهندسی

6642624060 
 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 لرستان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی لرستان استان انتظامی فرماندهی

 خیابان آباد مخر - آبادخرم
 آموزشی مجتمع ولیعصر

 (ع)باقرالعلوم
662182832 

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 لرستان

  گلدشت-آباد خرم - آبادخرم دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 تامین بیمارستان روبروی شرقی

 اجتماعی
6633434131 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادخرم ایحرفه و فنی

 -شفا خیابان -آباد خرم - آبادخرم لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 رفاه و کار تعاون کل اداره روبروی

 کاربردی-علمی مرکز -اجتماعی
 مهارت ای حرفه و فنی

6633200098 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 وزارت
 کشاورزی جهاد 

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی

 کشاورزی جهاد 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لرستان کشاورزی جهاد

 (آبادخرم)

 آبزیان بهداشت ایحرفه کاردانی

 باغ - آباد خرم - آبادخرم
 جهاد آموزش مجتمع - کشاورزی

 لرستان کشاورزی
6633303080 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 نهال پرورش و تولید - اغبانیب فنی کاردانی
 زعفران فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو عتیصن پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 طبیعی منابع هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 پلدختر گچآریا

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پلدختر گچاآری شرکت

 امام خیابان -پلدختر - پلدختر صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مرکز آدرس(   ره) خمینی
 جنب - تیر 7 خیابان: آموزش
 -مرکزی دفتر - جامع مسجد
 مرکزی دفتر -ترمینال روبروی

 کارخانه
6632226061 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق نیف کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

  شرکت
 بروجرد پوشزاگرس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بروجرد پوشزاگرس شرکت

 پوشاک چاپ - چاپ ایحرفه کاردانی

 امام میدان -بروجرد - بروجرد
 جعفری خیابان ابتدای-حسین

6642444496 

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 شرکت
 لرستان شیشه 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لرستان شیشه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 امام خیابان الیگودرز - الیگودرز
 آسمان تاالر جنب( ره)خمینی

 توکلی شهید کوچه
6643327983 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 عصنای شرکت
 استان سازییخچال

 لرستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سازییخچال صنایع شرکت

 لرستان استان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 خرم جاده 10 کیلومتر - آبادخرم

 اندیمشک به اباد
6633437017 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 تیصنع برق - برق فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 لرستان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 صنایع شرکت
 استان سازییخچال

 لرستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سازییخچال صنایع شرکت

 لرستان استان
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خرم جاده 10 کیلومتر - آبادخرم
 اندیمشک به اباد

6633437017 

  شرکت
 آراد پارت کیان

 کاربردی - علمی زشآمو مرکز
 آراد پارت کیان شرکت

 خیابان - آباد خرم - آبادخرم صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 -(ره) امام میدان به نرسیده -علوی

 پاستور آزمایشگاه جنب
6633420484 

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 تعاونی شرکت
 صنعت، کنندگانتولید

 دامپروری و زیکشاور
 بروجرد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کنندگانتولید تعاونی شرکت

 دامپروری و صنعت،کشاورزی
 بروجرد

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام بلوار -بروجرد - بروجرد
 محیط اداره جنب( ره)خمینی

 زیست
6642445521 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 ازنا

 مالی حسابداری - بداریحسا ایحرفه کاردانی

 کوی ازنا:1 شماره ساختمان - ازنا
 روبروی دانشگاه، خمینی،بلوار امام

 (ع) علی امام بیمارستان
6643434820 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 الشتر

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 خیابان انتهای - الشتر - الشتر
 (آباد عال)  انقالب متری30

6632524005 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 الیگودرز

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 شرقی بلوار - الیگودرز - الیگودرز

 ساختمان - ارشاد خ نبش -
 - علمی آموزش مرکز آموزشی

 ساختمان  1زالیگودر کاربردی
 ابتدای الیگودرز: مرکز کارگاههای
 زندان نهرور دورود جاده

6643344120 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 بتن - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 بروجرد

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 روبروی- بروجرد - بروجرد
 آموزش مرکز نساجی کارخانه
 1 بروجرد کاربردی علمی

6642469301 

 مالیاتی حسابداری - سابداریح ایحرفه کاردانی
 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 دبروجر

 مدرس خیابان - بروجرد - بروجرد کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
-فاطمی چهارراه به نرسیده-غربی

 رجایی شهید خیابان
06642515170-2 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دورود

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 بلوار متری 90-دورود - دورود
 فرهنگ میدان از بعد صنعت

06643247010-11 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی اردانیک
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 کوهدشت

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 خیابان - کوهدشت - کوهدشت
 آدرس  رازی خیابان-رهبری

 سپاه خیابان کوهدشت:ملکی فضای
 آموزی سواد نهضت خ پاسداران

 فرهنگیان یک فاز
06632642650-60-70-80-
90 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی اردانیک

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 لرستان

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

 جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 1 کوهدشت

 خیابان - کوهدشت - کوهدشت
 آدرس  رازی خیابان-یرهبر
 سپاه خیابان کوهدشت:ملکی فضای

 آموزی سواد نهضت خ پاسداران
 فرهنگیان یک فاز

06632642650-60-70-80-
90 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نورآباد

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 شهید بلوار -نورآباد - نورآباد
 ملی بانک جنب - بهشتی

6632740808 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی شادار

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 لرستان استان

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 شمالی ضلع -خرمآباد - آبادخرم
 بهمن 22 میدان

6633229485 

 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایرفهح کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ

 میدان -کوهدشت - کوهدشت اننوجو و کودک خانه مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 روبروی سپاه خیابان کشاورز
 فضای آدرس(  ره) امام بیمارستان

 سد معلم میدان کوهدشت: ملکی
 ساحلی

6632621423 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه ردانیکا

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لرستان استانداری

  خیابان- آباد خرم - آبادخرم دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - متری 60 خیابان - ولیعصر

 آموزش مدیریت ریمت 35 خیابان
 لرستان وپزوهش

06633191272---
06633220622 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بروجرد شهرداری

 شهرسازی فنی کاردانی

 بلوار انتهای-بروجرد - بروجرد
 - علمی آموزش مرکز-بهشت

 بروجرد شهرداری کاربردی
6642307001 

 هاپیمان امور - عمران فنی ردانیکا
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - میعل آموزش مرکز
 آبادخرم شهرداری

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 ساختمان -شورا بلوار - آبادخرم
 شهرداری

06633333106-9 

 شهرسازی فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دورهسراب شهرداری

 - دوره مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 6633150412

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادشول ریشهردا

 -الیگودرز -لرستان - الیگودرز مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 آباد شول شهر -ززماهرو بخش

6643362626 
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 مازندران

 هالل جمعیت
 جمهوری احمر

 یرانا اسالمی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 ایران هالل 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران استان احمرهالل

 مرکز -(ع)رضاامام بلوار - ساری سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 کاربردی-علمی آموزش
011-33273631 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابل دانشگاهی جهاد

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - کارگر میدان - بابل - بابل

 جنب - استقالل خیابان ابتدای
 صادرات بانک

01112293219-2292597- 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 مازندران

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری 

 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرقائم 19 واحد کارگر خانه

 یمالیات حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کمربندی-قائمشهر - شهرقائم
-جویبار جاده یک کیلومتر-شمالی

 دانشگاه خیابان
0123-3288260 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 افزارماشین - مکانیک نیف کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابلسر گستر فراگردش شرکت

 (میزبان)

 غربی کمربندی 3 کیلومتر - بابلسر آشپزی ایحرفه کاردانی
 میزبان تفریحی توریستی مجتمع ـ

35284333 
 قنادی ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کالردشت گلدشت

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 نرسیده - کالردشت - کالردشت
 گلدشت مرکزآموزش نیروگاه به

 کالردشت
01922632485-9 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران استان کل دادگستری

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 جم، جام خیابان ساری، - ساری
 بهمن 22 ساختمان سعادت، کوچه

33365810-33365910 

 قضایی خدمات - قحقو ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 مازندران استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان یانتظام فرماندهی

 مازندران

 تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 بلوار-ساری-مازندران - ساری

 قائمشهر جاده 5کیلومتر-پاسداران
1133341518 

 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 جهادکشاورزی

 تولید تعاونی شرکت
 تنکابن صدفی قارچ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت

 تنکابن

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 _ تنکابن-مازندران - تنکابن
 3 پ 2کشاورز کوچه _ چناربن

1154285298 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 مازندران

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 کمربندی خیابان - شهرقائم

 بهزیستی کوچه بااللموک
01233246551- 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 یاریکودک ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی
 ساری کالی شرفدار

 کیلومتر -شهر قائم جاده - ساری صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کارخانه مقابل -چپ سمت – 5

 داروگر
011-33137058 

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هتلداری ایحرفه و فنی

 کیلومتر -شهر قائم جاده - ساری آشپزی ایحرفه کاردانی
 کارخانه مقابل -چپ سمت – 5

 داروگر
33137064 

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رانمازند کشاورزی جهاد

 (بابلسر)

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 پاسداران بلوار بابلسر - بابلسر
 معلم میدان

01125224091-92 

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 مازندران

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی

 کشاورزی جهاد 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران کشاورزی جهاد

 (تنکابن)

 جاده 22 کیلومتر - سلمانشهر زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 تنکابن به چالوس
0192-4822151 

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران کشاورزی جهاد

 (ساری)

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 جاده 7 کیلومتر ، ساری - ساری
 ،مجتمع شهر قائم به ساری
 مازندران کشاورزی جهاد آموزشی

 (ساری)
0151-3136580-2 

 برنج تولید - زراعی امور فنی کاردانی
 مرکبات تولید - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی اهانگی - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 طبیعی منابع آموزش مرکز
 (کالرآباد) مازندران

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 شهرستان - مازندران - تنکابن
 خیابان - کالرآباد - آباد عباس

 بهشتی شهید
1924922402 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع 
 جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی نابعم

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 شرکت
 مهرپیروز 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پیروز مهر

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 _(قو متل) سلمانشهر - آباد عباس
 خیابان -( طالقانی) آرا خیابان

 - علمی مرکز -( 9 بهشتی)نهم
 پیروز مهر کاربردی

01924831640-4831642-45 
-09116638430 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

  نیف کاردانی
 دایکاست هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 فلزی صنایع شرکت
 سنگین هایسازه

 مازندران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایهساز فلزی صنایع شرکت

 مازندران سنگین

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 -ساری - مازندران استان - ساری
 از بعد -اباد خزر جاده6 کیلومتر

 شهرداری ورزشی مجموعه
011-33033925-33033926 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اریاد امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - یکمکان فنی کاردانی

  شرکت
 فذا آمل ذوب فوالدین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -خمینی امام خیابان -آمل - آمل
 راهنمایی کوچه)36 آفتاب
 سمت چهارراه اولین -( ورانندگی

 .راست
01212296300-6 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی

 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 مازندران

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 فذا آمل ذوب فوالدین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت

 -خمینی امام خیابان -آمل - آمل فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی
 راهنمایی کوچه)36 آفتاب
 تسم چهارراه اولین -( ورانندگی

 .راست
01212296300-6 

 خودرو مکانیک یفن کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 نرسیده -( کیاکال) سیمرغ - کیاکال
 مرکز - عصر ولی میدان به

 اندیشان کیفیت سرای آموزش
1142354917 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه یکاردان
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات ناوریف

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پیشرانه شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جاده 18 لومترکی-ساری - ساری

 علوم مجتمع روبروی -خزرآباد
 شرکت -اعظم پیامبر پزشکی

 پیشرانه
01133543651-4 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ربات فنی کاردانی

 پیوتریکام سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاغذ و چوب صنایع شرکت

 مازندران

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جاده 12 کیلومتر-ساری - ساری
 شرکت روبروی - سمنان به ساری

 مازندران کاغذ و چوب صنایع
0151-3882258 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کاغذ و خمیر صنایع فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چالوس کارآموزان

 ساختمان - چالوس صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 خیابان - چالوس(:مرکزی)1شماره

 شهید خیابان - خمینی امام
 چاوس:2 شماره ساختمان-کچوئی
 بلوار انتهای - خمینی امام خیابان
 امام چالوس،خیابان.3 رضا امام

 گلسرخی،ساختمان خمینی،خیابان
 سرخ گل

1152249967 

 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

 جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابل

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

-(ع) رضا امام بلوار-بابل - بابل
 ترمینال جنب-قائمشهر جاده
 متری 35 کوچه انتهای-شرق

01132253775-
01132262573-
01132262474 

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 هگسترد هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بهشهر

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام بلوار - بهشهر - بهشهر
 - بهشهر یک کیلومتر -( ع)رضا

 . گرگان
01134576677-
01134576688 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



103 

 

 94 سال ای مهررفهکاردانی فنی و کاردانی ح هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نینشا تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول
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 مازندران

 علوم، زارتو
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بهشهر

 امام بلوار - بهشهر - بهشهر صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 - بهشهر یک کیلومتر -( ع)رضا

 . گرگان
01134576677-
01134576688 

 فنی کاردانی
 گسترده یهاشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابل خشرودپی

 شهر-غربی بندپی-بابل - بابل فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 جنب -کشاورز بلوار-خشرودپی

 CNG پمپ
01132521161-
01132521160 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 جاده 5 کیلومتر - ساری - ساری
 ورزشی استادیوم از بعد - خزر

 ساری شهرداری
01133032806-
01133032790-
01133032768-
01133032788 

 بازیگری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه یکاردان

 گریم ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 ن،نوشهر،جادهمازندرا - نوشهر
 هتل از چالوس،قبل به نوشهر

 عمادالدین شهید کوروش،خیابان
 کریمی

1913222846 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

-محمودآباد - محمودآباد
 جنب-کنارفریدون جاده6کیلومتر

 کالءبیشه مخابرات
01144848210-11 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 - جانبازان بلوار - بابل - بابل
 آمل ایستگاه بین - غربی کمربندی
 کتی قاضی فلکه و

1132228023 

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

  یفن کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 آملی طالب خیایان - آمل - آمل
 شمال سابق دانشگاه 26 دریای

 مازندران 5 واحد وهنر فرهنگ
0121-2254864 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه یکاردان
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش

-رضا امام بلوار - آمل - آمل شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی
 مجتمع جنب- صدف میدان

 حسینی
0121-3232603 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 مازندران

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

-ضار امام بلوار - آمل - آمل
 مجتمع جنب- صدف میدان

 حسینی
0121-3232603 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران آموزشی واحد

 _ القانیط بلوار _ ساری - ساری فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 _ هفتم کوچه نبش _ دانش خیابان

 مازندران آموزشی واحد
0151-3252116 

 انتقال - برق فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 وزارت
 جوانان و ورزش 

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوانان و ورزش کل اداره

 ازندرانم

 اسکواش پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 راه سه ساری، مازندران، - ساری
 داراب ورزشی مجتمع جویبار،

1512200804 

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی
 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 تکواندو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه دانیکار
 جودو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 کشتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 ایران ملی رزم ورزش پایه مربیگری - بدنی تربیت

 مرکزی

 هالل جمعیت
 جمهوری احمر

 ایران اسالمی

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان احمرهالل

 بهشتی یدشه خیابان - اراک سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 32226031

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اراک دانشگاهی جهاد

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 امام خ انتهای  - اراک - اراک
 استعداد مدارس جنب(  ره) خمینی
 مجتمع تیزهوشان_درخشان های

 دانشگاهی جهاد پژوهشی آموزشی
 اراک

086-34172028 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی دانیکار
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوه دانشگاهی جهاد

 طالقانی بین طالقانی خ-ساوه - ساوه صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 شهر پارک روبروی 5و3

422231113 
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ورنیم دانشگاهی جهاد

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام خیابان -ور نیم - محالت
 علی امام بلوار انتهای _( ره) خمینی

 (ع)
8643324797 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان دستی صنایع

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 شهید خیابان ـ اراک - اراک
 -  وکیل بست بن - نژاد هاشمی

 وکیل قلعه
8632210773 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان کل دادگستری

 قائم خیابان انتهای-اراک - اراک ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 5ساختمان-امداد کمیته جنب-مقام

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 8633247009

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی ندهیفرما
 مرکزی استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان انتظامی فرماندهی

 تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 حسین امام میدان اراک - اراک

 2فاز بعٍثت شهرک
32260028 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 مرکزی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 مرکزی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
- رضوی کوی -اراک - اراک
 .خمینی امام بیمارستان پشت

 کوهنورد میدان روبروی
2781744 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 انوادهخ مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 المندانس مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ربردیکا - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی

 ساوه شهرستان

 – بهشتی شهید خیابان - ساوه دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 باهنر کوچه

42211004 
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت اربردیک-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی
 تخصصی و یک درجه

 سوارکاری پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 از بعد -شمالی کمربندی - اراک
 نور پیام دانشگاه

3684865 

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 آهنراه برداریبهره فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوه مهارت ایفهحر و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 - کاوه صنعتی شهر - ساوه - ساوه

 جانبازان خیابان  - امیرکبیر میدان
 92 پالک

02552343573-4 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 شرکت
 اراک حدید صنعتی 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اراک حدید صنعتی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 روبروی ـ قدس شهرک - اراک

 بهاران ـ بهاران کوی -استانداری
 13 پالک 12
086-33676997 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی انیکارد
 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  شرکت
 هپکو

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (اراک) هپکو شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جاده5 کیلومتر - اراک - اراک
 (جهاد خ انتهای) تهران
086-33680911--3 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

  گروه
 صفا صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صفا صنعتی گروه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
   - آزادی میدان -ساوه - ساوه

-هوایی پل به نرسیده- آزادی بلوار
 پستی ،کد 29 آزادی

3915989463 
42402003-7 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز اراک سازیماشین
 اراک سازیماشین

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جاده 4 کیلومتر ـ اراک - اراک
 هرانت
0861-3131062 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 یکاربرد-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 فاز ، بهشتی شهید شهرک - اراک
 آیینه فرهنگسرای ، یک

3125157 

 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی
 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 ریبازیگ ایحرفه کاردانی

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 مرکزی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 فاز ، بهشتی شهید شهرک - اراک
 آیینه فرهنگسرای ، یک

3125157 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 نیایرا ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 یکاربرد - علمی آموزش مرکز
 خمین 1 واحد هنر و فرهنگ

 اله آیت  خیابان - خمین - خمین عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 به نرسیده -(کمربندی) طالقانی

 بسیج خیابان تقاطع
08646246056-8 

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوه شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

-بلوک حاج خیابان-ساوه - ساوه
 تفریحی دریاچه جنب 46 طالقانی

086-42413453-4 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - یریتمد ایحرفه کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 هرمزگان

 هالل جمعیت
 جمهوری احمر

 ایران اسالمی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 ایران هالل 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان استان احمرهالل

 (میناب)

 خمینی امام بلوار میناب - میناب سوانح امداد ایحرفه ردانیکا
 بهمن 22میدان شرقی ضلع

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 42282298

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرعباس دانشگاهی جهاد

 بانکی امور ایهحرف کاردانی

 چهارراه -عباس بندر - عباسبندر
 دانشگاه خیابان ابتدای -ناخدا  نخل
 - علمی عالی آموزش مرکز -

  دانشگاهی جهاد کاربردی
 هرمزگان

33686070 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 وزارت آموزش

 پشتیبانی و دفاع
 مسلح نیروهای
 اسالمی جمهوری

 ایران

 صنعتی دانشگاه
 اشتر مالک 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان اشتر مالک

 استان - عباسبندر صنعتی برق - برق فنی کاردانی
-بندرعباس هرمزگان؛شهرستان

 باشگاه جنب-خمینی امام بلوار
 چمران شهید

33355056 

 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 هرمزگان

 خیابان -ناصر بلوار - عباسبندر دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 -انقالب دادسرای پشت -وحدت
 کاربردی-علمی آموزش مرکز

 هرمزگان بهزیستی
33339813-14 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرعباس ایحرفه و فنی

 -ناخدا نخل خیابان - عباسبندر دقیق ابزار فنی کاردانی
 مرکز -مسافربری ترمینال پشت

 1 شماره
33664970 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 وزارت
 کشاورزی جهاد 

 عالی زشآمو موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان کشاورزی جهاد

 (بندرعباس)
 میگو پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 - خمینی امام بلوار - عباسبندر
 انتظامی نیروی فرماندهی روبروی
 مجتمع شیالت سازمانی کوی

 آموزش
33313822 

 وزارت
 شهرسازی و راه 

 و بنادر سازمان
 جمهوری دریانوردی
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تایدواتر دریایی خدمات شرکت

 بندرعباس - خاورمیانه

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 1 شماره ساختمان - عباسبندر
 خانه چهاراره شهر زیبا بندرعباس:

 16 احمد آل خیابان نان
33336888 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی
 تامین جیرهزن و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 بنادر آالتماشین و تجهیزات فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 هرمزگان

 وزارت
 شهرسازی و راه 

  سازمان
 کشور هواپیمایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرعباس هوانوردی صنعت

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

-گلشهر-بندرعباس - عباسبندر
 نرسیده-بالل مخابرات ازمرکز بعد
 مرکز-جنگلی پارک راهی سه به

 هوانوردی صنعت آمزش
33664779-33671468-

33665666 

 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی
 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی یکاردان

 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی
 پرواز دسیپچری فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 بندرعباس

 آزادگان - عباسبندر - عباسبندر مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - قندی شهید مخابرات جنب -

 بندرعباس کاربردی - علمی مرکز
1 

33336112 

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارسیان

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی ربیتت

 بلوار,پارسیان شهرستان - پارسیان
 خیابان انتهای- گمنام شهدای

 کارآفرینی و مهارت
44627001 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کیش

 کامال مشاوره خدمات - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 جزیره:  1 شماره ساختمان - کیش
 خیابان -سنایی خیابان -کیش
-علمی آموزش مرکز -امیر

 2 شماره ساختمان  کیش کاربردی
 بین فاصل حد -کیش جزیره: 

 میدان و فارس خلیج میدان
 راست سمت -اول ورودی -دلیران

44421712-3 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میناب

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 بلوار-میناب-هرمزگان - میناب
 تحقیقات مرکز روبروی رسالت

 کشاورزی
42228350-42224234-

42284150 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی شآموز مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 هرمزگان استان

 امام بلوار-بندرعباس - عباسبندر فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 -غفاری اله آیت خیابان-خمینی
-(سابق)هرمزگان دانشگاه جنب
 کاربردی-علمی آموزش مرکز

 فارس خلیج هنر و فرهنگ
33339813-4 

 داخلی معماری - اریمعم ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ

 (بندرلنگه)

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 بلوار ابتدای-بندرلنگه - بندرلنگه
 دانشگاه خیابان-ای خامنه... ا آیت

 جامع
44226002-9 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان استانداری

 بلوار -عباس بندر - عباسبندر دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - شهدا میدان از باالتر - پاسداران
 کاربردی-علمی آموزش مرکز

 هرمزگان استانداری
33555180-1 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 کشور وزارت هرمزگان

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی هرمزگان استانداری

 لوارب -عباس بندر - عباسبندر
 - شهدا میدان از باالتر - پاسداران
 کاربردی-علمی آموزش مرکز

 هرمزگان استانداری
33555180-1 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قشم شهرداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 میدان-قشم شهرستان - قشم
 جنب-زرین نخل مجتمع-گلها

 ناپولی فود فست
35248390-1 

 مالی حسابداری - داریحساب ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 همدان

 هالل جمعیت
 جمهوری احمر

 ایران اسالمی

 عالی آموزش موسسه
 هالل کاربردی - علمی

 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
-مدنی شهرک-همدان - همدان
 احمر هالل جمعیت-نبوت میدان

 همدان استان
34281020 

 اریداروی - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 
 ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان دانشگاهی جهاد

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 آیت بلوار ابتدای همدان، - همدان
 جهاددانشگاهی کوچه -کاشانی اله

32512401 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم یفن کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان واحد کارگر خانه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امیر چهارراه - همدان - همدان
 مرکز سنگی شیر متری 20 کبیر
 همدان کارگر خانه بردیکار علمی

8262089 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 میراث کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان اللجین دستی صنایع

 سنتی کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 بلوار -اللجین - همدان - اللجین
 روبروی - ای خامنه اهلل آیت

 بخشداری
34523717 

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 پوست و چرم - نساجی صنایع فنی کاردانی

 ریشه معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هگمتانه میراث

 خیابان انتهای-همدان - همدان قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی
 گردشگری فرهنگی سایت اکباتان

 هگمتانه
32510230 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان کل دادگستری

 بلوار- جانبازان - همدان - همدان ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 آیت قضایی مجتمع -رجایی شهید

 چهارم طبقه - همدانی آخوند اله
34223763 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 همدان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی همدان استان انتظامی فرماندهی

 گلزار یابانخ همدان - همدان
 انتظامی نیروی آموزشی مجتمع

38352071 

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

 و کار تعاون، کل اداره
 استان اجتماعی رفاه

 همدان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 همدان استان اجتماعی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
-باباطاهر آرامگاه-همدان - همدان

 عالی آموزش مرکز-فلسطین بلوار
 همدان تعاون

34227772 

 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی وزشآم موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 همدان

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 همدان،خیابان - همدان

 مباشر شهید مهدیه،کوچه
 1کاشانی،پالک
38281043 

 ویژه ازهاینی با کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 همدان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 عیاجتما

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 همدان

 همدان،خیابان - همدان انوادهخ مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 مباشر شهید مهدیه،کوچه

 1کاشانی،پالک
38281043 

 ودکک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 المندانس مراقبت - اجتماعی دکاریمد ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسدآباد ایحرفه و فنی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 شهرک -اسدآباد - اسدآباد
 اسدآباد ای حرفه و فنی -خزایی

3233418 

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی دانیکار
 جوشکاری فنی کاردانی
 خانگی لوازم فنی کاردانی

 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مریانج ایفهحر و فنی

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 جاده 5کیلومتر -همدان - همدان
 بلوار ابتدای -مریانج -کرمانشاه

 بهشتی شهید
32262109 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی انیکارد

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان کشاورزی جهاد

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 همدان ادهج 5 کیلومتر - همدان
 جنب جورقان شهر مقابل تهران
 ده جاده ابتدای بوعلی خانه سرد

 پیاز
34372801 

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی اهانگی - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی شآموز موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مواد و رنگ تولید شرکت

 ثابت الوان شیمیایی

 شهرک - همدان - کبودرآهنگ صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 شرکت شرکت - ویان صنعتی

 الوان شیمیایی مواد و رنگ تولید
 ثابت

35345145 

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 سازیرنگ - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مالیر

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه نیکاردا

-مالیر شهرستان همدان، - مالیر
 از باالتر-نبوت بلوار از باالتر

 آموزش غرضی،مرکز بیمارستان
 مالیر کاربردی- علمی

33335230 

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایرفهح کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی
 انتقال - برق فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسدآباد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 چهارباغ اسدآباد - اسدآباد
 - علمی آموزش جهاد،مرکز

 اسدآباد هنر و فرهنگ کاربردی
33244966 

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 همدان

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 دشهی شهرک - همدان - همدان
 مرکز - آزادگان بلوار -2 زفا مدنی

 فرهنگ کاربردی - علمی آموزش
 1 شماره همدان هنر و

34291166 

 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی
 بازیگری ایحرفه کاردانی

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 نیایرا ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و شهری مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نهاوند شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری یاحرفه کاردانی

 مرکز-دستغیب-نهاوند - نهاوند
 نهاوند دانشگاه

33237446 

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

  وزارت
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه ردفت
 وزارت تربیتی

 جوانان و ورزش 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 17 بلوار - همدان - همدان
 های پایانه روبروی - شهریور

 ورزشی مجموعه - مسافربری
 انقالب نفره 6000

38260430 

 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه اردانیک

 کشتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 یزد

 هالل جمعیت
 جمهوری احمر

 ایران اسالمی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 ایران هالل 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استان احمرهالل

 بلوار دانشگاه، شهرک - یزد وانحس امداد ایحرفه کاردانی
 احمر هالل جمعیت -فردوسی

38203390 
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد واحد رکارگ خانه

 انقالب خیابان انتهای ـ یزد - یزد صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جمهوری بلوار تقاطع ـ

35242881 
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 عالی آموزش موسسه
 ثمیرا کاربردی-علمی

 دستی صنایع فرهنگی،
 گردشگری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 یزد استان گردشگری و دستی

 سنتی کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

-رجایی شهید خیابان-یزد - یزد
 خان هاشم کوچه

36272980 

 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 دست با زیورآالت ساخت - جواهر و طال
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی یزد مرکزی زندان 9 بعثت

-خمینی امام خیابان-یزد - یزد
 مرکزی زندان

36210492 

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 یزد استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی یزد استان انتظامی فرماندهی

 -(ع) حسین امام میدان-یزد - یزد
 انتظامی ندهیفرما -حمیدیا بلوار

 یزد استان
2182463 

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 تامین و بهزیستی
 اجتماعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 یزد

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 بلوار ابتدای - تفت - یزد - تفت
 بهشتی شهید

32632894 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی

 میبد شهرستان

 تربیت و اصالح ایحرفه دانیکار

 10 کیلومتر-میبد-یزد - میبد
 روستای جنب– یزد– میبد جاده

 آباد حجت
32373106 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه یکاردان

 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 یزد

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی

 یزد ایخامنه الهآیت

 آشپزی ایحرفه کاردانی

 هفلک جنب -یزدبافت بلوار - زدی
 یزدبافت
35253006-7 

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی

 تفت( ره) خمینی امام

 خیابان -تفت -یزد - تفت دقیق ابزار فنی کاردانی
 پیام دانشگاه روبروی -آبادخلیل

 تفت نور
32633971 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 و راه وزارت
 شهرسازی

 راه، تحقیقات مرکز
 شهرسازی و مسکن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد شهرسازی و ساختمان

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کوچه یزدبلوارمنتظرقائم - یزد
 نصیری شهید

36236001-3 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 بتن - انعمر فنی کاردانی
 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 هایشهرک شرکت
 اردکان صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی هایشهرک شرکت

 اردکان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه یکاردان
 میدان -اردکان -یزد - اردکان
 -احمدآباد بلوار ابتدای -چادرملو

 شادی بوستان روبروی
32273237 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 صنعتی تاسیسات مکانیک - کمکانی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز میبد کاشی مجتمع
 میبد کاشی مجتمع

-یزد  جاده 14 کیلومتر - میبد تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 میبد کاشی مجتمع میبد،

32372043 
 آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 صنعتی آالتماشین اتتعمیر - مکانیک فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بافق

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 بلوار 2 کیلومتر بافق، یزد، - بافق
 بافقی، دهستانی محمد یاد زنده
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه جنب

 -علمی آموزش مرکز بافق،
 بافق اربردیک

31453441-4 

 فوتسال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 استخراج - معدن فنی ردانیکا

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میبد

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 گلستان بلوار انتهای -میبد - میبد
 راهی بین رفاهی مجتمع جنب -

32356701-14 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه انیکارد
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میبد خبر

 اعرافی اهلل آیت میدان میبد - میبد خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 ولی ابانخی اعرافی اهلل آیت خیابان
 محترم جمعه امام بیت جنب عصر

 شهرستان
32342700 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد االئمه جواد

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 شهیدان بلوار - صفائیه- یزد - یزد
 طراوت بلوار - ایثار میدان -اشرف

 جهان شهید کوچه - شبنم کوچه -
 آرا

38227806-7 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان ترجمیم

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته آموزشی مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 یزد

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد االئمه جواد

 شهیدان واربل - صفائیه- یزد - یزد نیایرا ساز زندگینوا - موسیقی ایحرفه کاردانی
 اوتطر بلوار - ایثار میدان -اشرف

 جهان شهید کوچه - شبنم کوچه -
 آرا

38227806-7 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 یزد 1 واحد هنر و فرهنگ

 ابتدای -دانشجو بلوار - یزد - یزد عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کبیر امیر بلوار

38216790-1 
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و ریشه مدیریت
 روستایی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استانداری

 حسین،بلوار امام یزد،میدان - یزد دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 49دانشجو،کوچه

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 36287906-36241151

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - حسین امام میدان -یزد - یزد
 رفیعیان شهید کوچه - کوثر بلوار
 (قرآن التعلیم دار کوچه)

37265976 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده ایهشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قنات آموزشی واحد

 امام میدان - تفت -یزد - تفت انتقال - برق فنی کاردانی
 - صادرات بانک روبروی - خمینی
 واحد کاربردی علمی آموزش مرکز

 قنات
32626219-32628200 

 فنی انیکارد
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  وزارت
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد جوانان و ورزش کل اداره

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 میدان -جانباز بلوار -یزد - یزد
 ورزشی مجموعه -(ع) علی امام
 آموزش مرکز -یزد نصیری شهید
 و ورزش کل اداره کاربردی -علمی

 یزد جوانان
37204100 

 شنا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 فوتسال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
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 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 آذربایجان
 شرقی

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 آذربایجان

 مرتبط غیردولتی  یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .دباش فعالیت مشغول برق و آب صنعت با

 بعدازظهر و ظهر از قبل جمعه و شنبهپنج روزهای هاکالس تشکیل زمان :اختصاصی شرایط
 .باشدمی اداری ساعات از بعد هفته روزهای سایر در همچنین

110 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آمیکو

 به کوآمی صنعتی گروه هایشرکت از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در وقت پاره یا وقت تمام دایم، موقت، صورت

111 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 شرقیآذربایجان استان اجتماعی

 سایر یا و ماعیاجت رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، رآفرینیکا صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 شرقیآذربایجان استان

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و ولتید هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 داشتیکمه شهریار استاد

 به تبریز از هزینه دریافت با ذهاب و ایاب ها،سرویس تکمیل صورت در -1 :اختصاصی شرایط
 ارایه قابل( اییارانه) هزینه پرداخت با گرم غذای -2. باشدمی ارایه قابل بالعکس و داشتیکمه

 .باشدمی
199 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز استاندارد

 نظارت تحت واحدهای یا استاندارد اداره در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 داشته فعالیت انتخابی رشته با منطبق حرفه در قراردادی ای رسمی صورت به کارخانجات در آن

 .باشد
113 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غله 8 منطقه بازرگانی

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که لتیغیردو یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 . شد خواهد برگزار عصر و صبح نوبت در شدگانپذیرفته هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 توانندمی مرکز همکاری و راهنمایی با خوابگاه از فادهاست به نیاز صورت در غیربومی دانشجویان -2
 امکانات -3. نمایند استفاده باشند،می مراکز قبیل این مختص که خصوصی بخش هایخوابگاه از

 تامین آن هزینه از بخشی دریافت و مرکز امکانات براساس ذهاب و ایاب وسیله قبیل از رفاهی
 .باشدمی تهران استان جز به هااستان یهکل داوطلبان مختص پذیرش -4. شد خواهد

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقیآذربایجان واحد بازرگانی

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته ینحو به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 در و شودمی برگزار عصر نوبت در شاغل شدگانپذیرفته هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 صبح نوبت در هاکالس آنان، تمایل و آزاد سهمیه شدگانپذیرفته رسیدن حدنصاب به صورت

 راهنمایی با خوابگاه، از استفاده به نیاز صورت در غیربومی دانشجویان -2. شد خواهد برگزار نیز
 باشندمی مراکز قبیل این مختص که خصوصی بخش هایخوابگاه از توانندمی مرکز همکاری و

 دریافت و مرکز امکانات براساس ذهاب و ایاب وسیله قبیل از رفاهی امکانات -3. نمایند استفاده
 الی %15 ممتاز دانشجویان به تحصیلی سالنیم هر در -4. شد خواهد تامین آن هزینه از بخشی
 .شودمی داده شهریه خفیفت %20

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مراغه واحد بازرگانی

 در یا و تجارت و معدن ،صنعت وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + + - 

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 شرقیآذربایجان استان

 استان ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رسمی، از اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارمند یا باشد استان تابعه شهرهای و شرقی آذربایجان

 .باشد معین رکا و ایپروژه قراردادی، پیمانی،
114 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 شرقیآذربایجان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 آذربایجان
 شرقی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد

 (تبریز)

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی هب شاغل :شاغل تعریف
 ویجی،تر مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد رزیکشاو تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و یکشاورز زمین دارای روستاییان و ورزانکشا دیپلمه فرزندان -1 :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه خفیفت از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای زا یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 در مرکز امکانات و شرایط به توجه با آموزشی هایکالس -2. گردند کاربه مشغول تولیدی
 .شد خواهد برگزار سعیدآباد پردیس و( تبریز) مرکزی ساختمان

116 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

 شرقیآذربایجان

 حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط دارای که گرددمی اطالق فردی به اغلش :شاغل تعریف
 دوره طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سامانه در عضویت) زیارت و

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده( مقدماتی آموزشی
117 - - - 

 ربردیکا - علمی آموزش مرکز
 تبریز واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 خدمات ارایه -2. گرددمی برگزار بعدازظهرها در المقدورحتی هاکالس -1 :اختصاصی یطشرا
 .باشدمی یارانه بدون سرویس سلف

118 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کل دادگستری

 شرقیآذربایجان

 ادسرا،د از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاتشرک و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و نشانیآتش سازمان

 تبریز ایمنی

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 .باشند برخوردار جسمانی کامل سالمت از بایستمی شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط

120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز صنعتی مدیریت سازمان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش رسای در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - + 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 - - + 199 - شبستر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دیزل بنیان شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای زا یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 ممتاز دانشجویان -2. شد خواهد تشکیل 21 الی 14 ساعت از هاکالس -1 :اختصاصی شرایط
 شهریه %15 الی %10 تخفیف از مرکز ضوابط طبق تحصیلی سالنیم هر در( 18 باالی معدل)

 دایر هاکالس ساعات آخرین در شهر مرکز به برگشت سرویس -3. شد خواهند برخوردار
 .باشدمی

176 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دیزل موتورهای تولید شرکت

 ایدم - ایران

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل عریفت
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 ثابت شهریه %50 سقف تا ورودی رشته هر سوم تا اول رتبه دانشجویان به :اختصاصی شرایط
 .گیردمی تعلق شهریه تخفیف تحصیلی سالنیم هر در

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز کمپرسورسازی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، توزار در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بناب شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 ربردیکا - علمی آموزش مرکز
 تبریز شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 ردیکارب - علمی آموزش مرکز
 تبریز دستی صنایع

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 .شدبامی پذیرامکان شهریه تقسیط :اختصاصی شرایط

177 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 آذربایجان
 شرقی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مراغه غذایی صنایع

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده جارتت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 دخو توسط رفاه، صندوق شهریه وام بر عالوه تحصیل طول در دانشجویان به :اختصاصی شرایط
 .شودمی ارایه الحسنهقرض صورت به تحصیل هزینه کمک وام مرکز

176 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 شرقیآذربایجان

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .شدبا نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سراب ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه ن،تعاو توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز دو شماره ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک عی،اجتما
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز یک شماره ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در نتعاو هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میانه ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایهحرف و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایقاتا و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 عسل شیرین غذایی صنایع گروه

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی ای دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 کمک رسمی هایخوابگاه به معرفی طریق از غیربومی دانشجویان اسکان به -1 :اختصاصی شرایط
 از هزینه دریافت با بالعکس و تبریز به مرکز از ذهاب و ایاب وسیله خدمات -2. شودمی

 .باشدمی یارانه با سرویس سلف خدمات ارایه -3. شودمی ارایه دانشجویان

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز سازیماشین گروه

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 بناب آموزشی واحد
 مرتبط غیردولتی  یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف

 - - - 110 .باشد فعالیت مشغول برق و آب صنعت با

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقیآذربایجان استان احمرهالل

 در اردادیقر یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 آذربایجان
 غربی

 کاربردی - علمی شآموز مرکز
 استان -( ع) حسین امام

 غربیآذربایجان

 دارای بسیجی یا و بازنشسته یا شاغل پاسدار که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 124 .است الزامی عضویت معتبر گواهی ارایه. باشد( ویژه فعال، عادی،) عضویت کارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان استان بازرگانی

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .باشدمی یارانه با سرویس سلف خدمات ارایه :اختصاصی شرایط

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوکان

 در رشته هر هایورودی بین در معدل باالترین حایز دانشجویان از نفر یک به :اختصاصی شرایط
 - - + 199 .گیردمی لقتع شهریه تخفیف %25 سالنیم هر

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 آذربایجان
 غربی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 غربیآذربایجان

 ی،اجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی اهرف و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه رد دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه دانشگاهی جهاد

 هایهزیرمجموع در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول نتخابیا رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان کشاورزی جهاد

 (ارومیه)

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و زانکشاور دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - ارومیه صنعتی دانشگاه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - - + 199 - (تکاب) دهخدا

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه صنعتی مدیریت سازمان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .شدبا کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاشایران شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آذر زرجهان شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا ولتید از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سلماس گسترفوالد شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 ارومیه شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - یعلم آموزش مرکز
 غربیآذربایجان دستی صنایع

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 + - + 

 کاربردی - یعلم آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 غربیآذربایجان

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
 کارکنان برای خدمت به اشتغال گواهی ارایه وظیفه نظام وضعیت تعیین جهت :اختصاصی شرایط
 خارج) است الزامی شدگانپذیرفته کلیه برای دایم معافیت یا و خدمت پایان کارت و مسلح نیروی

 (.گرددمی تلقی یکنلمکان شدگانپذیرفته قبولی فوق موارد از

122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 واحد هنر و فرهنگ

 غربیآذربایجان

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 .باشدمی یارانه با سرویس سلف خدمات ارایه :اختصاصی شرایط

212 + - - 

 کاربردی - علمی شآموز مرکز
 ارومیه ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق تماعی،اج تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 آذربایجان
 غربی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میاندوآب ایحرفه و فنی

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه غولمش انتخابی رشته
 ساعات از بعد هفته ایام در و جمعه و شنبهپنج روزهای در هاکالس تشکیل :اختصاصی شرایط

 .باشدمی مرکز کارآموزی آموزش

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه مالیاتی

 امور وزارت به وابسته شرکتی و قراردادی پیمانی، رسمی، کارمندان کلیه به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در که غیردولتی و دولتی از اعم تابعه هایشرکت و هاسازمان دارایی، و اقتصادی

 .گرددمی اطالق باشد کار به مشغول انتخابی رشته
160 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - - + 199 - میاندوآب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیجانآذربای استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 نجوانا ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 اردبیل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 اردبیل استان اجتماعی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایتحادیها ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 .بود خواهد بعد به 3 ساعت از بعدازظهرها آموزشی هایفعالیت و هاکالس :اختصاصی شرایط

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددیم اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو شاورزانک از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و اورزیکش زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 بایستمی و شوند پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 .گردند کاربه مشغول تولیدی واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (مغان) اردبیل کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دگاندهنارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد همیهس در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادپارس واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی هب شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

. شودمی برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 درسی واحدهای از برخی گذراندن جهت را الزم علمی بنیه رشته هر شدگانپذیرفته چنانچه -2

 دروس از برخی مجری آموزش مرکز تشخیص به بایستمی افراد قبیل این باشند، نداشته مصوب
 تخفیفات نامهآیین مطابق ارگرک خانه عضو شدگانپذیرفته -3. بگذرانند جبرانی صورت به را

 از ثابت شهریه %70 سقف تا تحصیلی سالنیم هر در توانندمی کارگر خانه دانشجویی شهریه
 .شوند مندبهره شهریه تخفیف

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل خبر

 سایر و اسالمی جمهوری خبرگزاری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مراکز نشریات، فرهنگی، مراکز ها،عمومی روابط اسالمی، جمهوری سیمای و صدا ها،خبرگزاری

 .باشد کاربه مشغول و داشته کار سابقه انتخابی رشته در تبلیغاتی
138 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 اردبیل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل استان کل دادگستری

 ا،دادسر از اعم قضایی واحدهای از یکی در که رددگمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته اب منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی
 .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش :اختصاصی شرایط

119 - - - 

 کاربردی - علمی موزشآ مرکز
 اردبیل صنعتی مدیریت سازمان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 اردبیل استان

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل سولهآرمان شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، ی،خدمات تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل آهن ذوب شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی قاطال فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل دستی صنایع

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 خواهد کالس وضعیت تناسب به و بعدازظهر و صبح هاکالس برگزاری -1 :اختصاصی شرایط

 شهریه تخفیف %10 و %15 ،%20 ترتیب به کالس هر سوم تا اول رتبه دانشجویان به -2. بود
 .گیردمی تعلق

177 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز ای و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این عهتاب هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خلخال ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایانسازم

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 .باشدمی برادران ویژه خوابگاه :اختصاصی شرایط

103 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 اصفهان

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 اصفهان

 مرتبط غیردولتی یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد فعالیت مشغول برق و آب صنعت با

 هفته آخر روز سه یا و اول روز سه در هاکالس ریزیبرنامه امکان حد در -1 :اختصاصی شرایط
 بزرگ و کوچک صنایع تمام یا نیرو وزارت سطح در التحصیالنفارغ برای -2. گیردمی انجام
 .دارد وجود اشتغال و کاریابی امکان

110 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیدگل و آران

 نظارت تحت استیجاری منازل غیربومی دختر دانشجویان اسکان جهت :اختصاصی شرایط
 - - + 199 .است شده بینیپیش

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 اصفهان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنترسیتی اصفهان

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان ملت بانک

 بوده لتم بانک دایم قرارداد یا رسمی کارمند که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و

 و خدمت محل) باشدمی اصفهان شهر بومی داوطلبان مختص پذیرش -1 :اختصاصی شرایط
: باشند داشته را زیر شرایط بایستمی شدگانپذیرفته -2(. باشد واقع اصفهان شهر در ایشان منزل
 دکارمن ـ ب .نمایند اقدام بانکی خدمت سابقه سال 20 حداکثر و سال 5 حداقل داشتن با - الف

 مطابق تخلفاتی پرونده فاقد ـ پ. باشد ملت بانک در شاغل کار قانون مشمول قراردادی یا رسمی
 به نماید تعهد ـ ت. باشد ملت بانک بازرسی و حراست کل ادارات از پذیرفتهصورت استعالم

 .نماید خدمت بانک به تحصیالت پایان از پس دانشگاه در تحصیل مدت برابر دو میزان

125 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 اصفهان استان

 هایاستان ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 پیمانی، رسمی، از اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارمند یا و یزد بختیاری، و چهارمحال اصفهان،

 .باشد مذکور هایاستان معین کار و ایپروژه قراردادی،
 داشتن -2. گرددمی برگزار بعدازظهرها ترجیحا شاغلین برای هاکالس -1 :اختصاصی شرایط
 .است الزامی خواهران برای برتر حجاب

114 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 اصفهان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق دیفر به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، تصور به انتخابی رشته با

 تأیید با را انتخابی رشته با مرتبط کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط
 .باشند داشته مرکز معتمد پزشک

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرون و تیران

 معرفی شده تایید شخصی مسکونی منازل دانشجویان به مرکز طرف از :اختصاصی شرایط
 + - + 199 .گرددمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کارگران اسالمی جامعه

 اصفهان

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در که کارگران اسالمی جامعه عضو به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 213 .گرددمی اطالق باشد، کاربه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
 نمایدمی معرفی را متقاضیان مرکز که بوده یاستیجار صورت به خوابگاه -1 :اختصاصی شرایط

 ذهاب و ایاب -2. نمایدمی نظارت آن بر مرکز ولی باشدمی خوابگاه مسئولین با مالی توافقات و
 و گرفته انجام مرکز توسط خصوصی بخش با قرارداد عقد طریق از مشخص برنامه یک طی

 .نمایدمی پرداخت را آن کرایه دانشجو

214 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش زمرک
 اصفهان کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات عدب و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه فیفتخ از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان زیارت و حج

 حج مانساز اختصاصی و عمومی شرایط دارای که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 دوره طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سامانه در عضویت) زیارت و

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده( مقدماتی آموزشی
117 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاشان 17 واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی قاطال فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 .گرددمی برگزار تعطیل مایا و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس :اختصاصی شرایط

118 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان 23 واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،

 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی مهوریج
 .شد خواهد برگزار هاپنجشنبه و ظهرها از بعد عمدتا هاکالس :اختصاصی شرایط

118 - - + 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 - + + 199 - بیابانک و خور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 اصفهان

 یکاربرد - علمی آموزش مرکز
 - - + 199 - شهرزرین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 نساجی و نیماشی فرش تولید و بافت رشته در ممتاز التحصیالنفارغ برای :اختصاصی شرایط
 انایش استخدام منظور به الزم مساعدت جهت هماهنگی مرتبط کارخانجات با ریسندگی گرایش
 .است پذیرفته صورت

176 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

 اصفهان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی
 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، توزار

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آهن ذوب شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، لیدی،تو واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 عتیق - سکه گز شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی هب شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و آسانبر مهندسی شرکت

 چهلستون فراز آسمان برقیپله

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مهاباد شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 .گرددمی برگزار بعدازظهرها در هاکالس المقدورحتی :اختصاصی شرایط

120 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان هایشهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق ردیف به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نزاجا صیاد شهید

 اعم ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان از که گرددمی اطالق دیفر به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 127 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در که بوده کارمند و داردرجه افسر، از

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان جهان نقش دستی صنایع

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث زمانسا در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - علویجه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هاناصف استان انتظامی فرماندهی
 (انصارالمهدی)

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
 ندارد ظهرها از بعد در هاکالس برگزاری بر مبنی تعهدی هیچگونه مرکز این :اختصاصی شرایط

 .شد خواهد تشکیل نیز هاصبح در هاکالس نیاز صورت در و

122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایرمجموعهزی از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 رد اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 در -2. گرددمی تشکیل هفته روزهای کلیه بعدازظهر و صبح هاکالس -1 :اختصاصی شرایط
 .آمد خواهد عمل به مصاحبه شدگانپذیرفته از موسیقی رشته

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان 2 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هامانساز نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان ایحرفه و فنی

 سایر یا و اعیاجتم رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، آفرینیکار صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 اصفهان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاشان ایحرفه و فنی

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ماهان صنعتی توسعه گروه

 سپاهان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که دگردمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 ماهان فوالد شرکت داخلی مقررات و قوانین به بایستمی شدگانیرفتهپذ :اختصاصی شرایط
 .باشند مقید و متعهد سپاهان

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انتخاب صنعتی گروه

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم نعتی،ص خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 شهریه کل معادل دانشجویان، کلیه به الحسنهقرض صورت به تحصیلی وام -1 :اختصاصی شرایط
 خدمات مجوز اعطای اولویت از مرکز ممتاز آموختگاندانش -2. گرددمی ارایه صیلتح دوران

 مراکز در خالق هایایده با التحصیالنفارغ -3. باشندمی برخوردار انتخاب گروه فروش از پس
 جهت شرایط واجد ممتازین -4. شوندمی پذیرش انتخاب صنعتی گروه فناوری هایخوشه رشد

 . گردندمی معرفی انتخاب گذاریسرمایه توسعه گروه مختلف هایقسمت در استخدام و جذب
 دوران طول در ازدواج نیز و فرزند تولد صورت در دانشجویان کلیه به الحسنهقرض وام -5

 .گیردمی تعلق تحصیل

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - گلپایگان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + - + 199 - همبارک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نایین

 . شودمی ارایه غیربومی دانشجویان کلیه به مرکز نظر تحت خوابگاه -1 :اختصاصی شرایط
 موارد در شهریه تقسیط -3. شودمی برگزار بعدازظهرها در آموزشی هایکالس شاغلین برای -2

 .باشدمی پذیرامکان خاص
199 + - + 

 کاربردی - علمی زشآمو مرکز
 - - + 199 - آبادنجف

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - هرند

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 البرز

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیست محیط آموزشکده

 زیر یا و زیست محیط حفاظت سازمان در که گرددمی طالقا فردی به شاغل :شاغل تعریف
 انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر یا و آن تابعه هایمجموعه
 .باشد کار به مشغول

106 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 البرز استان

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هاینارگا و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 طراحی گریم، سازی،فیلم ـ سینما ایحرفه کاردانی هایرشته هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 انیمیشن گرافیک، ـ یتجسم هنرهای عکاسی، ـ تجسمی هنرهای داخلی، معماری ـ معماری لباس،
 به نسبت حدامکان در -2. شودمی برگزار صبح نوبت در و هفته آغازین روزهای در عمدتا
 اقدام باشد زیاد آن شاغلین درصد که هاییرشته برای جمعه و پنجشنبه روزهای در ریزیبرتامه
 .شد خواهد

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فریمکو ایران

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 به بالعکس و دانشگاه تا کرج گلشهر مترو ایستگاه از ذهاب و ایاب وسیله -1 :اختصاصی شرایط
. باشدمی پذیرامکان مرکز حق %85 شهریه تقسیط -2. باشدمی فراهم متقاضی حدنصاب شرط

 وجود تحصیلی سالنیم هر در 20 معدل شرط به( مرکز سهم 85%) رایگان تحصیل امکان -3
 در ثابت شهریه تخفیف %15 و %20 ،%30 ترتیب به سوم تا اول ممتاز دانشجویان به -4. ددار
 .گیردمی تعلق تحصیلی سالنیم هر

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 137 .باشد زندانی مددجو صورت به زندان در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف 2بعثت 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 البرز

 کاربردی - علمی آموزش رکزم
 - + + 137 .اشدب زندانی مددجو صورت به زندان در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف 3بعثت 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 البرز استان

 البرز ستانا ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و معین کار مانجا قراردادی، پیمانی، رسمی، از اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارکنان از یا و

 .باشد البرز استان ایپروژه
 برای( چادر) برتر حجاب از استفاده چنینهم و اسالمی شئونات حفظ -1 :اختصاصی شرایط

 دانشجویان کلیه برای -3. باشدمی مهدکودک دارای مرکز -2. است الزامی خواهر دانشجویان
 تخفیف% 15 ترم هر در( سرایی مدیحه فرهنگی، امور قرآن، مبلغ قرآن، مربی) قرآنی هایرشته

 شهریار هرستانش پایانه حصارک، میدان مسیرهای برای -4. است شده گرفته نظر در ثابت شهریه
 .باشدمی امهی برگشت سرویس مقدورات حد در پردیس مترو و

114 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 البرز

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج مربی تربیت

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار اون،تع وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و نروستاییا اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 بوده تحصیلی سالنیم هر آموزشی برنامه براساس هاکالس هفتگی برنامه -1 :اختصاصی شرایط

 هایگروه یا گروه در و هفته روزهای در هاکالس در حضور به موظف آزاد و شاغل دانشجویان و
 طبق جداگانه طور به سرویس سلف از استفاده هزینه -2. باشندمی مرکز سوی از شده تعیین
 .شودمی اخذ دانشجویان از مصوب هایتعرفه

103 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
 %10 و %20 ،%30 ترتیب به سوم تا اول رتبه با ممتاز دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط

 تعلق( واحد 15 حداقل اخذ شرط رعایت با) سوم و دوم اول، هایسالنیم در شهریه فتخفی
 جهاد دانشجویان الحسنهقرض صندوق تشخیص و اولویت براساس دانشجویان به -2. گیردمی

 .گرفت خواهد تعلق دانشجویی وام دانشگاهی

214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (کرج) کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که دندگر متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوجبالغ واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 واحدهای از خیبر گذراندن جهت را الزم علمی بنیه رشته هر شدگانپذیرفته چنانچه -2. گرددمی

 برخی مجری آموزش مرکز تشخیص به بایستمی افراد قبیل این باشند، نداشته مصوب درسی
 نامهآیین مطابق کارگر خانه عضو شدگانپذیرفته -3. بگذرانند جبرانی صورت به را دروس از

 هشهری %70 سقف تا تحصیلی سالنیم هر در توانندمی کارگر خانه دانشجویی شهریه تخفیفات
 .شوند مندبهره شهریه تخفیف از ثابت

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 .باشدمی یارانه بدون سرویس سلف خدمات ارایه -2. گرددمی

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رزالب استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه هب وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 البرز

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 ایران استاندارد ملی سازمان

 نظارت تحت واحدهای یا استاندارد اداره در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 اشتهد فعالیت انتخابی رشته با منطبق حرفه در قراردادی یا رسمی صورت به کارخانجات در آن

 .باشد
 ،%20 از ترتیب به ورودی سال و رشته تفکیک به سوم تا اول رتبه دانشجویان :اختصاصی شرایط

 رخوردارب متوالی تحصیلی سالنیم چهار در آموزشی مرکز سهم %85 از شهریه تخفیف %10 و 15%
 .شوندمی

113 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خودرو آذین شرکت

 در یا و تتجار و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 خیابان ابتدای از هزینه دریافت با بذها و ایاب سرویس تکمیل صورت در -1 :اختصاصی شرایط
 . باشدمی یارانه با سرویس سلف خدمات ارایه -2. باشدمی پذیرامکان( شرقی) شریعتی دوم

 .گیردمی تعلق تخفیف ثابت شهریه %50 سقف تا ترم هر در پژوهشگر و ممتاز دانشجویان به -3

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 داروزیست آریوژن شرکت

 هایموسسه -داروسازی هایشرکت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 -بهداشتی و آرایشی غذایی، صنایع کارخانجات -هابیمارستان -مرتبط پژوهشی و علمی تحقیقاتی،

 صنعتی مراکز و کارخانجات بهداشت و ایمنی بخش -بهیاری مراکز -هاداروخانه -هاآزمایشگاه
 .اشدب مشغل

131 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گردشگری توسعه تعاونی شرکت

 آسارا البرز نگین ایمنطقه و

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین انسازم کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 تعلق شهریه تخفیف %20 تحصیلی سالنیم هر در هررشته اول نفرات به :اختصاصی شرایط

 .گیردمی

103 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج قند تولیدی شرکت

 در یا و ارتتج و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 4 مدت به حداکثر و %20 اول نفر به لیتحصی سالنیم هر و رشته هر در -1 :اختصاصی شرایط
 سالنیم 2 مدت به حداکثر و %10 سوم نفر و سالنیم 3 مدت به حداکثر و %15 دوم نفر سال،نیم

 در دانشجویی برتر هایرتبه استخدام -2. گیردمی تعلق شهریه %85 مبلغ از شهریه تخفیف
 ارایه -3. باشدمی اولویت در کرج قند کاربردی ـ علمی آموزش مرکز و کرج قند تولیدی شرکت
 .باشدمی رایانه با سرویس سلف خدمات

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 داروگر سهامی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که یردولتیغ یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 . شد خواهد تقسیط انان شهریه دارند، مالی مشکل که دانشجویانی -1 :اختصاصی شرایط
 از ذهاب و ایاب -3. شوندمی معرفی هلدینگ در داماستخ جهت متوالی ترم سه ممتاز معدل -2

 هفته پایانی روزهای در درس هایکالس -4. باشدمی فراهم کارخانه جنب آزمایشگاه به مرکز
 اولویت از مرتبط هایرشته التحصیالنفارغ -5. شودمی برگزار دانشجو شاغالن حال رفاه جهت

 .گیردمی صورت کارخانه جنب آزمایشگاه به کزمر از ذهاب و ایاب -6. برخوردارند استخدامی

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبیک سیمان شرکت

 و فارس سیمان عام سهامی شرکت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 انتخابی رشته با منطبق حرفه در خدماتی و صنعتی هایبخش سایر با و سیمان صنعت خوزستان،

 .باشد کاربه لمشغو
132 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (سوداآی) شانجان شرکت

 منطبق حرفه در( سوداآی) شانجان شرکت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

  .شوندمی اماستخد و جذب تحصیلی دوره پایان در برتر دانشجویان -1 :اختصاصی شرایط
ای مدیریت (، کاردانی حرفه5926کدرشته ) بازاریابی ایحرفه کاردانی هایرشته اجرای محل -2

ـ شیرینی کاردانی ( و5863ـ لجستیک و زنجیره تامین )کدرشته  کدرشته )سازی فنی صنایع غذایی 
ـ خیابان  جاده مخصوص کرج ـ خیابان ساسان 8به آدرس: تهران ـ کیلومتر  تهران در( 2797

 .باشدمیسودا( ـ شرکت تولیدی شانجان )آی 3پانزدهم ـ پالک 

210 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ماکارونزر صنعتی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 ،20 معدل کسب با سالنیم هر برای حداکثر ورودی و رشته هر در اول نفر به :اختصاصی شرایط
 تعلق شهریه تخفیف %15 و %20 ،%25 ،%40 ترتیب به 18-19 و 19/30-19 ،20-19/30

 (.باشدمی واحد 15 دانشجویان  برای شهریه تخفیف اعمال جهت واحد تعداد حداقل) گیردمی

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (کرج) کوشا صنعتی شرکت

 در یا و ارتتج و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .باشدمی نهیارا بدون سرویس سلف خدمات ارایه :اختصاصی شرایط

176 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 البرز

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ایچسن) فردعالی شرکت

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 در برتر نفرات -2. باشدمی فراهم رایگان صورتبه ذهاب و ایاب وسیله -1 :اختصاصی شرایط
 .شوندمی استخدام( شیوا و سمن سایه ایچ،سن فرد،عالی) گروه هایشرکت

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران صنعتی هایقالب شرکت

 خودرو

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 %25 و %50 ،%75 ترتیب به تحصیلی سالنیم هر در سوم تا اول نفرات به :اختصاصی شرایط
 .گیردمی تعلق ثابت شهریه در تخفیف

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میثاق سازانقطعه شرکت

 دشت سیمین صنعتی شهرک هایشرکت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در

 دانشجویان -2. شودمی برگزار جمعه و شنبهپنج روزهای در هاکالس کلیه -1 :اختصاصی شرایط
 صورت در -3. گردندمی معرفی بط،مرت صنایع به صنعتی واحدهای در استخدام جهت ممتاز

 .گرددمی تقسیط سالنیم هر طول در دانشجویان شهریه درخواست،

134 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هشتگرد جدید شهر شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر یاسالم شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 هاکالس شاغل دانشجویان حال رفاه جهت و هفته پایانی روزهای در هاکالس :اختصاصی شرایط

 .گرددمی برگزار بعد به بعدازظهر 12 ساعت از امکان صورت در

120 - - - 

 کاربردی - علمی زشآمو مرکز
 کرج شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 سالم جسمانی وضعیت از بایستمی نشانیآتش رشته شدگانپذیرفته -1 :اختصاصی شرایط

 به چادر از استفاده و( س) زهرا فاطمه حضرت سیره به نهادن ارج برای -2. باشند برخوردار
 %85 از شهریه تخفیف %10 مبلغ غرب سوی از فرهنگی تهاجم با مقابله در برتر پوشش عنوان
 دانشجوی تکریم برای -3. است شده گرفته ظرن در شرایط واجد افراد برای مرکز به مربوط
 درنظر %85 محل از شهریه تخفیف %15 خاص شرایط دارای امداد کمیته و بهزیستی ایثارگر،
 .است شده گرفته

120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت

 دارای یا و بوده( ویژه فعال، دی،عا) بسیج عضو که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول کشور هوایی نقل و حمل صنعت شغلی زنجیره در که افرادی نیز و باشد هوانوردی دیپلم

 .نمایند استفاده شاغل سهمیه از توانندمی باشندمی فعالیت به
135 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدایی شهید ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رهبری شهید ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل فتعری
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه مانساز

 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 موتما صنعتی مجتمع

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول خابیانت رشته با

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوانشیر دکتر طبیعی منابع

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی انگرتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت لمح کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز البرز
 البرز استان احمرهالل

 رد قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 وانانج ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد طمربو سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 را دخو کالس سوم تا اول مقام تحصیلی سالنیم یک در که دانشجویانی به :اختصاصی شرایط
 .گیردمی تعلق شهریه تخفیف %15 و %20 ،%30 ترتیببه بعد سالنیم برای نمایند کسب

123 - - - 

 ایالم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 ایالم

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به تخابیان رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق فهحر در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + - 199 - دهلران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غرب کوالک

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، ،خدماتی تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 در %5 میزان به شهریه تخفیف 19 باالی معدل کسب با دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 .شد خواهد کمک غیربومی دانشجویان اسکان به -2. گیردمی تعلق بعد سالنیم

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مهران

 هایکالس -2. شودمی کمک مناسب خوابگاه پیداکردن در دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 - - - 199 .شودمی برگزار عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 + + + 

 بوشهر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر استانداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گناوه بندرسازان

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و تادارا ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
215 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی

 بوشهر استان برازجان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی زشآمو مرکز
 بوشهر استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای یه،قضایقوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - - + 199 - دیلم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اقتصادی ویژه منطقه سازمان

 پارس انرژی

 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه محدوده در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 + - + 136 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی یا دولتی از اعم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 بوشهر استان

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه رد قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاسارگاد صنعت و کشت شرکت

 تنگستان

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران اورزی،کش تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل

116 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 بوشهر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کوثر صنعت و کشت شرکت

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 جی،تروی مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، فی،صن تولیدی،
 .باشد رزیکشاو تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل

116 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شبانکاره شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، ری،استاندا در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رفهح در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خلیج شیالتی صنایع و علوم

 فارس

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین رایدا روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان -1 :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 براساس و مرکز اصلی ساختمان در واقع خواهران مختص خوابگاه -2. گردند کاربه مشغول تولیدی
 .شد خواهد تامین آن هزینه از بخشی دریافت و مرکز امکانات

116 - + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که ددگرمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این ابعهت هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور گیبازنشست صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی

 ایرس یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 د،امی کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر پلیمر صنعتی گروه

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .شد خواهند پلیمر صنعتی گروه جذب تحصیلی رشته هر ممتاز دانشجویان :اختصاصی شرایط

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 . است الزامی شاغلین پذیرش جهت مافوق مقام باالترین موافقت -1 :اختصاصی شرایط
 . باشند موثر معلولیت گونههر فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی متقاضیان -2
 .ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص مسئولیتی احمر هالل جمعیت -3

123 - - - 

 تهران

 تفویضی شهید آموزشکده
 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف

 و دولتی هایبخش سایر یا و تادارا ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی

215 + - - 

 پست کاربردی ـ علمی دانشکده
 مخابرات و

 شرکت اطالعات، فناوری و ارتباطات وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کل ادارات در قراردادی یا پیمانی رسمی، ورتص به یا و بانک پست و پست شرکت مخابرات،

( خصوصی بخش) ارتباطی خدمات دفاتر و ایران اسالمی جمهوری پست شرکت اجرایی و ستادی
 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در

129 + - - 

 خبر کاربردی - علمی دانشکده

 سایر و اسالمی جمهوری گزاریخبر در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مراکز نشریات، فرهنگی، مراکز ها،عمومی روابط اسالمی، جمهوری سیمای و صدا ها،خبرگزاری

 .باشد کاربه مشغول و داشته کار سابقه انتخابی رشته در تبلیغاتی
 . باشند مسلط انتخابی رشته در اولیه فنون به بایستمی شدگانپذیرفته -1 :اختصاصی شرایط

 حداقل اشتغال بر مبنی مستندات ارایه -3.باشدمی سال 55 شدگانپذیرفته سن حداکثر -2
 نهادهای و هاسازمان عمومی روابط ها،روزنامه سیما، و صدا ها،خبرگزاری در کار سابقه سالیک

 .کنندمی استفاده شاغل سهمیه از که افرادی برای قبولی رشته با مرتبط غیردولتی و دولتی

138 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نیرو آگاهان

 مرتبط دولتی غیر یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 110 .باشد فعالیت مشغول برق و آب صنعت با

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرداری شهروندی هایآموزش

 تهران

 هایوزهح مجموعه در یا و تهران شهرداری در که گرددمی اطالق فردی به لشاغ :شاغل تعریف
 تهرش با منطبق حرفه در تهران شهرداری زیرمجموعه هایسازمان و نواحی و مناطق مختلف
 .باشد کار به مشغول انتخابی

142 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق

 ایران کشاورزی

 کشاورزی و معادن و صنایع و بازرگانی اتاق در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 112 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در آن تابعه هایزیرمجموعه یا و ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و پذیرایی تاالرهای صنف اتحادیه

 نتهرا مجالس تجهیزات

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول بیانتخا رشته با

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 امالک مشاورین صنف اتحادیه

 تهران

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی
 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، ارتوز
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 بومی داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق ـ حقوق ایحرفه کاردانی رشته در :اختصاصی شرایط
 .است تهران استان

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران یاستاندار

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ره) یخمین امام

 از یا و ایثارگران امور و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معین کار انجام و ایپروژه قراردادی، پیمانی، رسمی، از اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارمندان

 .باشد
 .شوندمی پذیرش( چادر) برتر حجاب با فقط خواهران :اختصاصی شرایط

114 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (عج) مهدی امام

 جمهوری انتظامی نیروی رسمی کارکنان جزء که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .نماید خدمت ناجا ساحفا در و بوده ایران اسالمی
 . بود خواهد ناجا ساحفا در شاغل داوطلبان میان از صرفا پذیرش -1 :اختصاصی شرایط

 حداکثر -3. باشند داشته ناجا ساحفا یا ناجا در خدمت سابقه سال 5 حداقل بایستی داوطلبان -2
 پذیرش در شرکت به مجاز باالتر مدارک دارندگان -4. باشد تمام سال 24 خدمت سابقه
 باشد.می البرز و تهرانهای پذیرش مختص داوطلبان بومی استان -5. باشندنمی

102 + + + 

 کاربردی - علمی زشآمو مرکز
 و مبلمان صنفی انجمن

 دکوراسیون

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران واحد بازرگانی

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی ای دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تجارت بانک

 بانک قراردادی یا مانیپی رسمی، کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 139 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا درمان و بهداشت

 (هجرتی دکتر سرلشکر شهید)

 کارمندکه و داردرجه افسر، از اعم ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان به شاغل :شاغل تعریف
 .گرددمی اطالق باشند، کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در

127 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 تهران

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایمانساز کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران جوش ندسیمه و پژوهش

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  نزاجا پشتیبانی

 (امانی سرلشکر شهید)

 کارمندکه و داردرجه افسر، از اعم ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان به شاغل :شاغل تعریف
 .ددگرمی اطالق باشند، کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در

127 + - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

  - انتظامی نیروی پشتیبانی
 (الحسینیخدام شهید)

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی وینیر
122 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) ایران صنعتی تحقیقات

 از کیی در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 نعت،ص وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول بیانتخا رشته با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

 جمعه و شنبهپنج روزهای و بعد به 14 ساعت از المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 %10 تخفیف از مرکز طضواب طبق تحصیلی سالنیم هر در تازمم و اول رتبه دانشجویان -2. بود خواهد

 .بود خواهند برخوردار شهریه %15 تا

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران قالبسازان جامعه

 از یکی در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 صنعت، وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

 هایکارگاه و وابسته هایصنعت در برتر دانشجویان برای اشتغال ایجاد امکان :اختصاصی شرایط
 .باشدمی میسر سازیبقال

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران درمانیگیاه جامعه

پیجی، عطاری، پرستاری، داری، نسخهشاغلین درخواست سالمت شامل مطب به شاغل :شاغل تعریف
درمانی، فرآوری گیاهان دارویی، توسعه کسب و کار در زمینه فروش ی، ماساژ ورزشی، گیاهیارسالمت

و بازاریابی محصوالت گیاهی و کلیه مشاغل مربوط به بهداشت و سالمت جامعه بنابر تایید جامعه 
 گردد.درمانی ایران اطالق میدرمانی ایران و همچنین اعضای جامعه گیاهگیاه

121 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 تهران دانشگاهی جهاد

 تابعه هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که دگردمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن

 .باشد
 استان بومی داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق ـ حقوق ایحرفه کاردانی رشته در :اختصاصی شرایط
 .است تهران

214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 تهران دانشگاهی جهاد

 تابعه هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن

 .باشد
 استان بومی داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق ـ حقوق ایحرفه کاردانی رشته در :اختصاصی شرایط
 .است تهران

214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 4 تهران دانشگاهی جهاد

 تابعه هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و تیدول اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن

 .باشد
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زمانپور شهید کشاورزی جهاد

 تولیدی، هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 گرانتسهیل ترویجی، مددکاران کشاورزی، لیدیتو هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی،

 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی
 التحصیالنفارغ و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 جهاد اداره و روستا اسالمی ایشور تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره
 و شوند برخوردار ویژه شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی

 .گردند کاربه مشغول تولیدی واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) چرم

 از یکی در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل عریفت
 صنعت، وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان زیارت و حج

 و حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط دارای که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 آموزشی دوره طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سامانه در عضویت) زیارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده( اتیمقدم

117 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمشهر واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 جمهوری کارگر خانه عضو و کاربه مشغول خابیانت رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی
. گرددمی برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط

 مصوب درسی یواحدها از برخی گذراندن جهت را الزم علمی بنیه رشته هر شدگانپذیرفته چنانچه -2
 صورت به را دروس از برخی مجری آموزش مرکز تشخیص به بایستمی افراد قبیل این باشند، نداشته
 .بگذرانند جبرانی

118 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران واحد کارگر خانه

 انی،بازرگ صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 جمهوری کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی

118 + - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 قدسشهر واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 جمهوری کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس خبرگزاری

 از یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی قاطال فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 حرفه در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 زبان عنوان به را عربی یا انگلیسی زبان دو از یکی باید مرکز این دانشجویان -1 :اختصاصی شرایط

 اخالق دوره در شرکت -2. کنند شرکت شده تعیین آموزشی هایبرنامه در و کرده انتخاب تخصصی
به تعداد محدودی از واجدین شرایط بورسیه  -3 .است اجباری دانشجویان برای ترم چهار طول در الهی

ای رشته بایست به اصول و قواعد عمومی و حرفهشدگان میپذیرفته -4تحصیلی اعطا خواهد شد. 
کاربردی  -مقررات داخلی مرکز علمی بایست به قوانین وشدگان میپذیرفته -5انتخابی آشنا باشند. 

 پذیر است.حق مرکز امکان %85تقسیط شهریه  -6خبرگزاری فارس متعهد و مقید باشند. 

212 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان کل دادگستری

 ،دسرادا از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته اب منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی
 ومیب داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق ـ حقوق ایحرفه کاردانی رشته در :اختصاصی شرایط
 .است تهران استان

119 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش رکزم
 انتظامی علوم دانشگاه

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و بهزیستی علوم دانشگاه

 توانبخشی

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 انتخابی رشته با منطبق حرفه در آن تابعه هایشرکت و مراکز ها،ارگان ها،سازمان سایر در یا و

 .باشد کار به مشغول
130 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رسانه

 اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر یا و آن تابعه هایزیرمجموعه یا و ایران
 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته

138 - - - 
 کاربردی - علمی زشآمو مرکز

 (تهران) ساپکو
 هایشرکت ترجیحا صنعتی هایشرکت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف

 - - + 200 .کنندمی فعالیت انتخابی رشته با منطبق حرفه در خودرو سازقطعه یا خودروساز
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 تهران شهرسازی و ساختمان

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به اغلش :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و ادارات ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
215 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و نشانیآتش سازمان

 تهران شهرداری ایمنی

 هایحوزه مجموعه در یا و تهران شهرداری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در تهران شهرداری زیرمجموعه هایسازمان و نواحی و مناطق مختلف
 .باشد کار به مشغول انتخابی
 .باشدمی زامیال خدمت پایان کارت داشتن :اختصاصی شرایط

142 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مدیریت و پیشگیری سازمان

 تهران شهر بحران

 هایحوزه مجموعه در یا و تهران شهرداری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در تهران شهرداری زیرمجموعه هایسازمان و نواحی و مناطق مختلف

 .باشد کار به مشغول تخابیان
 .باشدمی سال 50 شدگانپذیرفته سن حداکثر :اختصاصی شرایط

142 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 کشور احوال ثبت سازمان
 احوال ثبت سازمان از کارگزینی حکم دارای که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف

 - - - 169 .باشد کار به مشغول یانتخاب رشته با منطبق حرفه در و بوده
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 ترافیک و نقل و حمل سازمان
 تهران شهرداری

 هایحوزه مجموعه در یا و تهران شهرداری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در تهران شهرداری زیرمجموعه هایسازمان و نواحی و مناطق مختلف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی

142 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هوایی صنایع سازمان

 پشتیبانی و دفاع وزارت رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد نموده اخذ ذیربط سازمان انسانی نیروی معاونت از تحصیل مجوز و بوده مسلح نیروهای

 وزارت دربایست می شاغلکاردانی فنی اویونیک هواپیما خواهران  رشته در -1 :اختصاصی طشرای
 هوایی، صنایع سازمان در نیرو جذب صورت در -2. کار باشندمشغول به مسلح نیروهای و دفاع
 .بود خواهند اولویت در مرکز ممتاز التحصیالنفارغ

128 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارتش سیاسی عقیدتی سازمان

 کارمند و داردرجه افسر، از اعم ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 127 .گرددمی اطالق باشند، کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در که

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و اطالعات فناوری سازمان

 تهران شهرداری ارتباطات

 هایحوزه مجموعه در یا و تهران شهرداری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در تهران شهرداری زیرمجموعه هایسازمان و نواحی و مناطق مختلف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی

142 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بر نظارت و مدیریت سازمان

 تهران شهر یرانیتاکس

 هایحوزه مجموعه در یا و تهران شهرداری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در تهران شهرداری زیرمجموعه هایسازمان و نواحی و مناطق مختلف
 .باشد کار به مشغول انتخابی
 معتمد پزشک تایید طبق نیجسما سالمت از بایستمی شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط

 .باشند برخوردار

142 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بهسازی و نوسازی سازمان

 تهران شهرداری

 هایحوزه مجموعه در یا و تهران شهرداری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه رد تهران شهرداری زیرمجموعه هایسازمان و نواحی و مناطق مختلف
 .باشد کار به مشغول انتخابی

142 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ص) الهرسول محمد سپاه

 دارای بسیجی یا و بازنشسته یا شاغل پاسدار که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .است میالزا عضویت معتبر گواهی ارایه. باشد( ویژه فعال، عادی،) عضویت کارت

 پوشش -2. باشدمی البرز و تهران هایاستان داوطلبان مختص پذیرش -1 :اختصاصی شرایط
 الزامی دانشجویان کلیه برای اسالمی آداب و شئون و ظواهر رعایت و خواهران برای چادر اسالمی

 شدگانپذیرفته از -4. گرددمی برگزار جنسیتی تفکیک صورتبه مرکز این هایکالس -3. است
 .آیدمی عمل به مصاحبه

124 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انتظامی نیروی فرماندهی ستاد

 لیسپ و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 نتمعاو زا تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
 .است الزامی انسانی نیروی از تحصیلی مجوز داشتن :اختصاصی شرایط

122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 طبیعی سوانح

 هایبخش و اسالمی انقالب مسکن بنیاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و هاآن زیرمجموعه هایبخش و هاسازمان نهادها، ها،وزارتخانه در یا و آن پوشش تحت

 و کشور حرانب مدیریت سازمان اورژانس، ها،شهرداری) عمومی هایسازمان و دولتی هایشرکت
 مشغول خابیانت رشته با منطبق زمینه در( هافرمانداری و هااستانداری بحران مدیریت سازمان

 .باشد کاربه

149 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش کزمر
 دماوند آسانسورسازی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 سرویس از استفاده متقاضیان تعداد که صورتی در تحصیلی سالنیم هر در -1 :اختصاصی شرایط
 ایستگاه محل از مربوط هزینه اخذ با ذهاب و ایاب سرویس برسد حدنصاب ه ب ذهاب و ایاب
 شاغل دانشجویان حال رفاه جهت -2. گیردمی قرار اختیار در لعکسبا و دانشگاه مقصد به مترو

. گرددمی برگزار جمعه و شنبهپنج روزهای در الخصوصعلی و هفته دوم نیمه در هاکالس تمامی
 .گردندمی معرفی مرتبط صنایع به صنعتی واحدهای در استخدام جهت ممتاز دانشجویان -3

176 - - - 

 اربردیک - علمی آموزش مرکز
 آذین استیل شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق هحرف در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .شودمی برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس :اختصاصی شرایط

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آهنراه برداریبهره شرکت

 حومه و تهران شهری

 هایحوزه مجموعه در یا و تهران اریشهرد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در تهران شهرداری زیرمجموعه هایسازمان و نواحی و مناطق مختلف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی

142 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کارپیچ پوالد شرکت

 در یا و تجارت و دنمع صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 اقساط صورت به کارمندان و صنعت بخش نکارگرا برای شهریه پرداخت :اختصاصی شرایط
 .باشدمی

176 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آیین پیشتازان تعاونی شرکت

 (تهران) زندگی

 اجتماعی، رفاه و  کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، ارتوز تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و آنها نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کار به مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

 جمعه و شنبهپنج روزهای و بعدازظهرها امکان حد در شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 درنظر آسانسور قبیل از ویژه امکانات معلول و جانباز شدگانپذیرفته برای -2. شد خواهد برگزار
 .است شده گرفته

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تولیدکنندگان تعاونی شرکت

 کشور سراسر گوشتی هایفراورده

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان زا که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تیبا یزیبای دانش تعاونی شرکت

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 اون،تع گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بهداشتی شیرآالت عاونیت شرکت

 هدایت ماهان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در صوصیخ و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 کارخانجات تعاونی شرکت
 روغنی هایدانه و روغن فراوری

 ایران

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، ،خدماتی تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاراد اندیشه تالشگران شرکت

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق دیفر به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اریکه توانبخشی شرکت

 پرسپولیس

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 اجتماعی رفاه و  کار  تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان
 حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و آنها نظارت تحت غیردولتی و دولتی  مراکز و استانی
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت هب انتخابی رشته با منطبق

115 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 درسا دارویی مواد تولید شرکت

 دارو

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صوتی محصوالت تولیدی شرکت

 سروش تصویری و

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددیم اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی ساتموس سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و تیدول هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران صنعتی و تولیدی شرکت

 قطعهلوازم

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از کیی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 قطعه لوازم ایران شرکت در تحصیل از فراغت از بعد کار به اشتغال امکان -1 :اختصاصی شرایط
 جمعه و شنبهپنج روزهای در هاکالس -2. بود خواهد میسر نیاز صورت در سازان قطعه سایر یا و
 دانشجویان رسیدن نصاب حد به و تمایل صورت در که گرددمی برگزار هفته ایام در عصرها و

 این تولیدی واحدهای در ندانشجویا کارآموزی گذراندن امکان -3. گرددمی برگزار نیز هاصبح
 دارند جسمی معلولیت که افرادی برای رفاهی امکانات از استفاده -4. باشدمی میسر مرکز
 و همکاری با خوابگاه از استفاده به نیاز صورت در غیربومی دانشجویان -5. است پذیرامکان

 باشندمی راکزم قبیل این مختص که خصوصی بخش هایخوابگاه از توانندمی مرکز راهنمایی
 خواهد داده شهریه تخفیف %10 ممتاز دانشجویان به تحصیلی سالنیم هر در -6. نمایند استفاده

 .شد

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 موتهران شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سحر نانثمین شرکت

 رشته با منطبق حرفه در سحر نان شرکت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی
 سالنیم در شهریه تخفیف %30 از تحصیلی سالنیم هر ممتاز دانشجویان -1 :اختصاصی شرایط

 .باشدمی میسر صنعت در ممتاز دانشجویان از استفاده و جذب امکان -2. شد خواهند مندبهره

154 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس پروفیل جهان شرکت

 دولتی یا خصوصی هایشرکت پارس، پروفیل جهان شرکت در که فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .گرددمی اطالق باشد، کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنایع وزارت پوشش تحت

 شهریه تخفیف %20 تحصیلی سالنیم هر در هرشت هر ممتاز دانشجویان به :اختصاصی شرایط
 .گیردمی تعلق

155 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و بهداشتی خدمات شرکت
 (ص) االنبیاءخاتم درمانی

 بهداشتی مراکز از یکی یا تهران( ص) االنبیاخاتم بیمارستان در که فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در پزشکی تجهیزات زمینه در شکیپز تجهیزات هایشرکت یا و درمانی
 .گرددمی اطالق باشد، کاربه مشغول انتخابی
 بنیاد بر حاکم ضوابط و رعایت را اسالمی شئونات بایستمی شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط
 .نمایند اجرا را ایثارگران امور و شهید

156 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران پردازیادهد شرکت

 فناوری حوزه با مرتبط کار سال 3 حداقل که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 158 .باشد داشته را ایران پردازیداده شرکت در ارتباطات و اطالعات

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ابنیه آورانبرج ساختمانی شرکت

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و ادارات ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
215 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - ایران بیمه سهامی شرکت

 تهران استان

 ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بیمه در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 هایشرکت و بیمه کارگزارهای حقیقی، هاینمایندگی آنها، تابعه هایشرکت و بیمه هایشرکت
 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در ایبیمه خدمات

159 - - - 
 اربردیک - علمی آموزش مرکز

 تفریحی مراکز و سیاحتی شرکت
 (خاص سهامی) پارسیان

 پاره یا و قراردادی پیمانی، رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
( مسافرتی خدمات دفاتر و هاهتل) نقل و حمل و سیاحتی پذیرایی، اقامتی، واحدهای کلیه در وقت

 رشته با منطبق حرفه در خارجه امور وزارت و جمهوری ریاست تابعه نهادهای و هاارگان کلیه و
 .باشد کار به مشغول انتخابی

133 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاعتصن و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل

116 + - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 شهداد تهران شیر صنایع شرکت

 هایاتحادیه عضایا و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کوشا خودرو دقت صنعتی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .شدبا کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) کوشا صنعتی شرکت

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تتجار و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 برگزار جمعه و شنبهپنج روزهای و بعدازظهرها امکان صورت در هاکالس :اختصاصی شرایط
 .گرددمی

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارسه رسم و طرح شرکت

 هایزیرمجموعه یا و شهرسازی و راه وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در آن تابعه

 متقاضیان -2. باشدمی بومی داوطلبان مختص شاغلین پذیرش سهمیه -1 :اختصاصی شرایط
 دانشجویان -3. باشند موثر علولیتم هرگونه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی

 پرداخت شرایط -4. گردندمی برخوردار شهریه تخفیف از %20 سقف تا تحصیلی سالنیم هر ممتاز
 شاغل کارمندان به -5. است پذیرامکان آموزشی مرکز داخلی مقررات براساس شهریه اقساطی

 %20 سقف تا شهرسازی و هرا وزارت به وابسته هایسازمان و تهران مناطق هایشهرداری در
 .گیردمی تعلق شهریه تخفیف

215 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس کارخانجات شرکت

 الکتریک

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سیناابن پزشکی گروه شرکت

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل، ادارات آن به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و آنها نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد ارکبه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انفورماتیک گسترش شرکت

 ایران

 حرفه در صادرات بانک در که گرددمی اطالق فردی به شاغل بانکی هایرشته در :شاغل تعریف
 . باشد کار به مشغول انتخابی رشته با منطبق

 در یا و تجارت و معدن نعت،ص وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل هارشته سایر در
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .گرددمی برگزار هفته ایام تمامی در هاکالس :اختصاصی شرایط

157 
 
 

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلدیران شرکت

 منطبق حرفه در گلدیران خدمات شرکت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته با

 شرکت کارکنان برای) شندبا داشته سال 25 حداکثر بایستمی شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط
 (.ندارد وجود سنی محدودیت

105 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) پارس مهرکام شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی هب که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تحقیقات و مهندسی شرکت

 (تهران) الستیک صنایع

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 هوشمندسازه مهندسین شرکت

 آرا آروین

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و ادارات ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
 .گرددمی برگزار اداری غیر ساعات در شاغل افراد هایکالس :اختصاصی شرایط

215 + - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 پارس نفت شرکت
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در که پارس نفت شرکت پرسنل به شاغل :شاغل تعریف

 - - - 162 .گرددمی اطالق باشد کار به
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 فرهنگی ورزشی شرکت
 پرسپولیس

 بازیکن یا کارمند عنوان به پرسپولیس باشگاه یا برتر لیگ در که بازیکنانی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 163 .گرددمی اطالق باشند کار به مشغول

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نزاجا شهدای

 کارمند و داردرجه افسر، از اعم ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 127 .گرددمی اطالق باشند، کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در که

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پیشوا شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رودهن شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ورامین شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی رایشو و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 بومی داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق ـ حقوق ایحرفه کاردانی رشته در :اختصاصی شرایط
 .است تهران استان

120 + - + 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) رهدستوا شهید

 دارای یبسیج یا و بازنشسته یا شاغل پاسدار که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 124 .است الزامی عضویت معتبر گواهی ارایه. باشد( ویژه فعال، عادی،) عضویت کارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیرازی صیاد شهید

 کارمند و داردرجه افسر، از اعم ایران اسالمی هوریجم ارتش کارکنانبه شاغل :شاغل تعریف
 - - - 126 .گرددمی اطالق نمایند،می فعالیت ایران اسالمی جمهوری ارتش اطالعاتی مشاغل در که

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان دستی صنایع

 و یدست نایعص فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 اب منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (عج) قائم غالت صنایع

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 تهران جهانگردی صنعت

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 نتهرا جهانگردی صنعت

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 پذیرامکان شاغلین یبرا جمعه و شنبهپنج روزهای در هاکالس برگزاری :اختصاصی شرایط

 .باشدمی

177 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران هوانوردی صنعت

 شرکت کشوری، هواپیمایی سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 در یا و هواپیمایی هایشرکت ،(انتظامی نیروی ـ سپاه ـ ارتش) هوایی نیروی کشور، هایفرودگاه

 .باشد کاربه مشغول هوانوردی صنعت با تبطمر حرفه
 هوایی طب مرکز تایید مورد پزشکی نظر از بایستمی شدگانپذیرفته -1 :اختصاصی شرایط
 مرکز پزشکی صالحیت احراز عدم صورت در است بدیهی. باشند کشوری هواپیمایی سازمان
 و مقررات رعایت -2. داشت نخواهد شدگانپذیرفته نامثبت قبال در مسئولیتی گونههیچ آموزش
 مرکز این در هواپیما تخصصی هایرشته دانشجویان برای کشوری هواپیمایی سازمان ضوابط

 تخفیف %10 و %15 ،%20 ترتیب به سوم تا اول رتبه ممتاز دانشجویان به -3. باشدمی االجراالزم
 به مربوط هایفرم میلتک بدون توانندمی هوانوردی دیپلم دارندگان -4. گیردمی تعلق شهریه
 .نمایند استفاده شاغل سهمیه از شاغلین

164 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 طبرسی عالمه فنون و علوم

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که ولتیغیرد یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 ادامه مالی بضاعت و نیست حیات قید در پدرشان که دختر دانشجویان به :اختصاصی شرایط
 .شودمی اعطا تحصیلی بورس ندارند تحصیل

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایزورخانه و پهلوانی فدراسیون

 ایران اسالمی جمهوری

 ادارات از یکی قراردادی یا رسمی کارمند که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در و بوده ادارات دیگر ورزشی بخش در یا و ورزشی هایهیات یا و ورزش

 معرفی آموزشی موسسه این به اداره آن مقام باالترین از است الزم و باشد کاربه مشغول خابیانت
 .شود

166 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تکواندو فدراسیون

 و هافدراسیون ورزشی هایتیم در عضویت سابقه که افرادی کلیه به شاغل :شاغل تعریف
 .گرددمی اطالق باشند، داشته را کشور و ستانا شهرستان، سطح در ورزشی هایهیئت

 تا اول رتبه دارای قهرمانان به تحصیلی سالنیم یک در شهریه تخفیف -1 :اختصاصی شرایط
 . گرددمی اعطا %20 و %30 ،%40 ملی قهرمانان و %30 و %40 ،%50 ترتیب به المللیبین سوم

 .باشندمی مربوط رشته در سابقه ایدار که باشدمی شدگانیپذیرفته با پذیرش اولویت -2

166 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سوارکاری فدراسیون

 پرورش امور در که گرددمی اطالق فردی به شاغل اسب با مرتبط هایرشته در :شاغل تعریف
 + - + 167 .باشد مربیان کمک و سوارکاران از یا و کار به مشغول سوارکاری ورزش و اسب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جمهوری شطرنج فدراسیون

 ایران اسالمی

 کارت باال، به و شطرنج فدراسیون 3 درجه مربیگری کارت دارندگان به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 168 .گرددمی اطالق شطرنج المللیبین درجه حداقل داشتن و باال به و 3 درجه داوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بزرگ تهران انتظامی یفرمانده

 (فاتب)

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی شآموز مرکز
 پاسداران ویژه یگان فرماندهی
 (ایرانی شهید)

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد ودهنم اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 1واحد  هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ا،هموسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 4واحد  هنر و فرهنگ

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی ساتموس سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 5واحد  هنر و فرهنگ

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در هک گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی ساتموس سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن ابعهت هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 7واحد  هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،هادن ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 + - - 

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 تهران 10 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هانانجم و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 11 واحد هنر و فرهنگ
 (موسیقی)

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به لشاغ :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و اهسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 به -2. گیردمی تعلق تقدیر لوح سوم تا اول هایرتبه دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 تا %5 بین شهریه تخفیف سالنیم هر در فرهنگی فعاالن و ورزشی آورمقام و ورزشکار دانشجویان

 .شودمی گرفته نظر در %15

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 12 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 . شودمی برگزار ربعدازظه و صبح تفکیک به هفته طول در هاکالس -1 :اختصاصی شرایط
 خواهد برگزار جمعه و شنبهپنج روزهای و بعدازظهرها در امکان حد در شاغلین هایکالس -2

 تا تحصیلی سالنیم شهریه تخفیف با همراه تقدیر لوح سوم تا اول هایرتبه دانشجویان به -3. شد
 .شودمی اعطا %20

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 ،%20 ترتیب به تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم تا اول نفرات به -1 :اختصاصی شرایط
 در المقدورحتی هاکالس شاغلین برای -2. گیردمی تعلق دیرنامهتق و شهریه تخفیف %10 و %15
 .شودمی برگزار جمعه و شنبهپنج یا و عصر نوبت

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 14 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایمجموعهزیر از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان المی،اس ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی ساتموس سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 . شد واهدخ برگزار بعدازظهر و صبح تفکیک به هفته طول در هاکالس -1 :اختصاصی شرایط
 خدمات ارایه -3. گرددمی برگزار جمعه و شنبهپنج و بعدازظهرها شاغلین هایکالس -2

 پذیرش ثبتی حقوق ـ حقوق ایحرفه کاردانی رشته در -4. باشدمی یارانه بدون سرویسسلف
 .است تهران اناست بومی داوطلبان مختص

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،گاهموسسات،آموزش
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 و بوده کنندگانشرکت پذیرش هسهمی براساس هاکالس بندیزمان :اختصاصی شرایط
 بعد به بعدازظهر 3 ساعت از شاغلین سهمیه از کنندگاناستفاده برای هاکالس المقدورحتی

 .شد خواهد ریزیبرنامه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل راتادا از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه غولمش انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 25 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،وزشگاهموسسات،آم
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 را درس هایکالس شاغلین تحصیل ادامه یشترب رفاه ایجاد منظور به مرکز :اختصاصی شرایط
 .نمایدمی برگزار برسد، نصاب حد به که صورتی در جمعه و شنبهپنج و بعدازظهرها در

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی ینتام بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 29 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 30 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون ها،واحد ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 .شودمی برگزار غیراداری ساعات در و بعدازظهرها ترجیحا شاغلین هایکالس :اختصاصی شرایط

212 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - میعل آموزش مرکز
 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی ساتموس سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 بعدازظهرها دیگر ایام در و شنبهپنج روزهای در شاغل دانشجویان هایکالس :اختصاصی شرایط
 .شودمی برگزار بعد به 15 ساعت از

212 + - - 

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هانانجم و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی هب شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 از شاغل افراد کالس ساعات شاغلین گروه رسیدن حدنصاب به صورت در :اختصاصی شرایط
 .باشدمی 20 الی 16 ساعت

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 37 واحد هنر و هنگفر

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات رسای در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 و غیراداری ساعات در و بعدازظهرها در المقدورحتی شاغلین هایکالس :اختصاصی شرایط
 .گرددمی برگزار معهج و شنبهپنج روزهای

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،،آموزشگاهموسسات
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات ایرس در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 تشکیل هاجمعه و شنبهپنج بعدازظهرها، امکان، حد در شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 برای %5 و %10 ،%15 ترتیب به سالنیم هر در سوم تا اول رتبه ممتاز دانشجویان هب -2. شودمی

 .شودمی داده تخفیف بعد سالنیم شهریه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ

 ییک یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در تماعیاج تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 المقدورحتی شاغلین درس هایکالس -2. است پذیرامکان شهریه تقسیط -1 :اختصاصی شرایط
 .شد خواهد برگزار هفته آخر و عصر نوبت در

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی ینتام بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 48 واحد هنر و فرهنگ

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و نگفره کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی ساتموس سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 جتماعیا خدمات و مدیریت گروه در شاغل دانشجویان برای هاکالس -1 :اختصاصی شرایط
 مشارکت صورت رد -2. گرددمی تشکیل جمعه و شنبهپنج روزهای در ترجیحا و بعدازظهرها

 و داخلی علمی مقاالت سایت ،R&D واحد فکر، اتاق) مرکز این پژوهشی حوزه در دانشجو فعال
 و کسب فضای در ایایده تولید به منجر که( مرکز این کار و کسب فضای با ترکمش هایسایت

 محل از تحصیلی مقطع آن در نظر مورد فرد تحصیل برسد، مرکز فکر اتاق تایید به و گردد کار
 .بود خواهد رایگان مرکز سهم %85

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 .باشدمی البرز و تهران استان بومی داوطلبان مختص پذیرش :اختصاصی شرایط

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرانت 54 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 نریه و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 بومی داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق ـ حقوق ایحرفه کاردانی رشته در :اختصاصی شرایط
 .است تهران استان

212 - - - 

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 تهران 55 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 آسانسور و باالبر قبیل از ویژه امکانات معلول و جانباز شدگانپذیرفته برای :اختصاصی شرایط
 .است شده گرفته نظر در

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 56 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،دنها ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - یعلم آموزش مرکز
 تهران شهرداری هنری فرهنگی

 هایحوزه مجموعه در یا و تهران شهرداری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در تهران شهرداری زیرمجموعه هایسازمان و نواحی و  مناطق مختلف
 .باشد کار به مشغول انتخابی

142 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران هوایی خدمات و فنون

 هوایی نقل و حمل صنعت شغلی زنجیره در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با مرتبط خصوصی و غیردولتی دولتی، هایشرکت از یک هر در یا و( غیرنظامی ـنظامی) کشور
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

 هواپیمایی هایرشته دانشجویان برای تحصیل طول در فرم لباس از استفاده -1 :اختصاصی شرایط
 هواپیمایی با هوانوردی رشته دانشجویان عملی پرواز ساعات هزینه پرداخت -2. باشدمی الزامی

 آزمایشات انجام به ملزم هوانوردی هایرشته دانشجویان کلیه -3. باشدمی دانشجو عهده بر
 هایفرم تکمیل بدون توانندمی هوانوردی دیپلم دارندگان -4 .باشندمی( مدیکال) هوایی پزشکی
 و ایاب وسیله ، هزینه پرداخت صورت در -5. نمایند استفاده شاغل سهمیه از شاغلین به مربوط
 .باشدمی مهیا ذهاب

164 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران دی 9 ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددیم اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دفتریاران و سردفتران کانون

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به لشاغ :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، نکانو قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی
 بومی داوطلبان مختص پذیرش ثبتی قوقح ـ حقوق ایحرفه کاردانی رشته در :اختصاصی شرایط
 .است تهران استان

119 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 وکالی دادگستری مرکز کانون

 محاکم ،دادسرا از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 دادگستری، وزارت حکومتی تعزیرات مانساز اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری،

 به وابسته هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای
 دولتی از اعم هارکتش و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه

 داقلح انتخابی رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک

 ستانا بومی داوطلبان مختص پذیرش ثبتی حقوق ـ حقوق ایحرفه کاردانی رشته در :اختصاصی شرایط
 .است تهران

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس ادیبان گروه

 از یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به لشاغ :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 حرفه در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و اهسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  شهرره المللیبین گروه
 (بیلد کوییک)

 از یکی در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 صنعت، وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

176 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 سایپا خودروسازی گروه
 انتخابی رشته با منطبق حرفه در که سایپا خودروسازی گروه در شاغل افراد به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 173 .گرددمی اطالق باشند، کار به مشغول

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خودرو ایران صنعتی گروه

 از یکی در یا و تجارت و معدن ،صنعت وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 صنعت، وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

176 + - - 

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 گلرنگ صنعتی گروه

 از یکی در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 صنعت، وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول انتخابی رشته با نطبقم حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران اشتر مالک

 نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد نموده اخذ ذیربط سازمان انسانی نیروی معاونت از تحصیل مجوز و بوده مسلح

 ادامه جهت شاغل داوطلبان -2. آیدمی عملبه مصاحبه شدگانپذیرفته از -1 :اختصاصی شرایط
 در آزاد شدگانپذیرفته -3. نمایند ارایه دانشگاه به را خود متبوع سازمان کتبی موافقت باید تحصیل
 اتمام زا پس دفاعی صنایع و دانشگاه تایید و صالحدید و تحصیل طول در بودن شرایط واجد صورت
 .گردید خواهد فراهم دفاعی صنایع در آنان جذب امکان تحصیل

128 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا مخابرات

 (امینی سرتیپ شهید)

 در که کارمند و داردرجه افسر، از اعم ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 127 .گرددمی اطالق باشند، کاربه غولمش انتخابی رشته با منطبق رسته

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گفتمان تبیین و پژوهش موسسه

 اسالمی انقالب

 از یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان ،اسالمی ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 حرفه در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 .است الزامی حجاب و اسالمی شئونات رعایت :اصیاختص شرایط

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پژوهشی آموزشی توسعه موسسه

 (تهران) سینا

 یا و اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 107 .باشد کار به ولمشغ انتخابی رشته با منطبق حرفه در آن تابعه هایزیرمجموعه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رعد نیکوکاری

 هایسازمان اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی مراکز و استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته
 به انتخابی رشته با منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و آنها نظارت تحت ولتیغیرد

 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت
 ویژه تسهیالت دارای( حرکتی - جسمی معلولین) توانیاب داوطلبان برای مرکز :اختصاصی شرایط

 .باشدمی

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران آموزشی واحد

 با مرتبط غیردولتی  یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 110 .باشد فعالیت مشغول برق و آب صنعت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان احمرهالل

 جمعیت در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 انتخابی رشته با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل

 تایید با( داوطلبان ـ جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول
 .باشد مربوط سازمان

123 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساها هواپیمایی

 هایفرودگاه شرکت کشوری، هواپیمایی سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 صنعت با مرتبط هایحرفه یا و هواپیمایی هایشرکت ،(انتظامی نیروی سپاه، ارتش،) نیروهوایی کشور،

 .باشد فعالیت به مشغول هوانوردی
 هایرشته دانشجویان برای کشوری هوایی سازمان ضوابط و مقررات رعایت -1 :صیاختصا شرایط

ترتیب  به سوم تا اول رتبه ممتاز دانشجویان به -2. باشدمی االجراالزم مرکز این در هواپیما تخصصی
 تکمیل بدون توانندمی هوانوردی دیپلم دارندگان -3. گیردمی تعلق شهریه تخفیف %10 و %15 ،%20

 براساس هوانوردی دانشجویان فرم لباس -4. نمایند استفاده شاغل سهمیه از شاغلین به مربوط هایمفر
 .باشدمی ساها هواپیمایی شرکت فرم

164 + - - 

 و آموزش کاربردی - علمی مرکز
 ایران صنایع پژوهش

 از یکی در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 صنعت، وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

176 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 تهران

 آزاد عالی آموزش موسسه
 ایران انفورماتیک

 دهدا شهریه تخفیف ترتیب به %5 تا %15 از دوره هر سوم تا اول نفرات به :اختصاصی شرایط
 - - - 199 .شد خواهد

 عصر آزاد عالی آموزش موسسه
 دانش و دین

 16 ساعت از روزها دیگر و جمعه و شنبهپنج روزهای در شاغلین هایکالس :اختصاصی شرایط
 - - - 199 .گرددمی تشکیل بعد به

 علوم آزاد عالی آموزش موسسه
 دانشسار فنون و

 الی 14 ساعت از بعدازظهرها هفته، روزهای در شاغل دانشجویان هایکالس :اختصاصی شرایط
 - - - 199 .شودمی تشکیل شنبهپنج روزهای و 20

 آزاد عالی آموزش موسسه
 امیرکبیر فناوری و مدیریت

 ها،شنبهپنج و هفته طی هاکالس برگزاری انزم شاغل، دانشجویان برای :اختصاصی شرایط
 - - + 199 .شودمی گرفته درنظر 21 ساعت تا بعدازظهر

 آزاد عالی آموزش موسسه
 دانش عصر نوآوران

 دانشجویان هایکالس -2. باشدمی بومی داوطلبان مختص شاغلین پذیرش -1 :اختصاصی شرایط
 - - - 199 .گرددمی برگزار بعد به 15 ساعت از شاغل

 - - + 199 - نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه
 پذیرامکان دارند جسمی مشکالت که افرادی برای آسانسور از استفاده :اختصاصی شرایط هادی آزاد عالی آموزش موسسه

 - - + 199 .باشدمی
 - علمی عالی آموزش موسسه

 ایران هالل کاربردی

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که رددگمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 + - - 

 چهارمحال
 بختیاری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بختیاری و چهارمحال استانداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوشکاری انجمن

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و دنمع صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 بختیاری و چهارمحال

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با
 .باشدمی خودگردان صورت به خوابگاه :اختصاصی رایطش

115 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرکرد پیام تعاونی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان ور،کش ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در عاونت هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرکرد دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و چهارمحال کشاورزی جهاد

 بختیاری

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، دکارانمد کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 بختیاری و چهارمحال اناست

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 بردیکار - علمی آموزش مرکز
 نگین ماهی پرورش شرکت

 چهارمحال

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی داتتولی بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 باالی معدل دارای افراد برای ورود بدو در مرکز به مربوط ثابت شهریه -1 :اختصاصی شرایط

 رایگان ایرانیان سالمت و اجتماعی تامین شدگان بیمه کشاورزان، خانواده روستازادگان، ،16
. گرددمی اعمال قبل ترم 16 باالی معدل براساس بعد هایترم در تخفیف این همچنین و باشدمی
 همچنین و هفته در روز 3 الی 2  المقدورحتی و منسجم صورت به هاکالس ریزیبرنامه -2

 .شودمی برگزار اداری ساعات از خارج و عصر نوبت در شاغلین هایکالس

116 - + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - فارسان

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 چهارمحال
 بختیاری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یک شماره ایحرفه و فنی

 شهرکرد

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق تماعی،اج تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - لردگان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و چهارمحال استان احمرهالل

 بختیاری

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 خراسان
 جنوبی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 جنوبیخراسان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، ورتص به انتخابی رشته با

115 + - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 - - + 199 - 1 بیرجند
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 بیرجند دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیرجند کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان -1 :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با اورزیکش ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 معذور دختر دانشجویان به هیخوابگا خدمات ارایه از مرکز این -2. گردند کاربه مشغول تولیدی
 .باشدمی

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسدیه شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بشرویه شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی شتهر با منطبق
 معدل داشتن شرط به) رشته هر در سوم تا اول هایرتبه ممتاز دانشجویان به :اختصاصی شرایط

 داده سوم و دوم سالنیم در فقط ثابت شهریه تخفیف %20 و %30 ،%50 ترتیب به( 17 باالی
 .شد خواهد

120 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انسرای شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بحران یتمدیر و شهرداری

 بیرجند

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 بدنی تربیت واحد و سازمان معتمد پزشک تایید برابر جسمانی سالمت داشتن :اختصاصی شرایط
 .است الزامی سازمان

120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 جنوبیخراسان

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول ابیانتخ رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیرجند ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم ارتخانهوز این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی یزن و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قاین ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این عهتاب هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 خراسان
 جنوبی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - نهبندان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جنوبیخراسان استان احمرهالل

 رد قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق دیفر به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 وانانج ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد ربوطم سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 + - - 

 خراسان
 رضوی

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 رضویخراسان

 مرتبط غیردولتی یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 110 .باشد فعالیت مشغول برق و آب صنعت با

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره
 رضویخراسان استان عیاجتما

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریرمایهس ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان جوانان و ورزش کل اداره

 رضویخراسان

 ادارات از یکی قراردادی یا رسمی کارمند که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در و بوده ادارات دیگر ورزشی بخش در یا و ورزشی هایهیات یا و ورزش
 معرفی آموزشی موسسه این به اداره آن مقام ترینباال از است الزم و باشد کاربه مشغول انتخابی

 .شود

166 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 واحد ایران مدیریت انجمن

 رضویخراسان

 تحصیلی سالنیم هر نامیثبت شهریه در سوم تا اول هایرتبه دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 شاغلین ویژه هایکالس -2. شد هدخوا داده شهریه تخفیف %10 و %15 ،%20 ترتیب به

 با سرویس سلف خدمات ارایه -3. شد خواهد برگزار هفته آخر و عصر نوبت در المقدورحتی
 .باشدمی یارانه

199 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان واحد بازرگانی

 در یا و جارتت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و هیدش بنیاد

 رضویخراسان استان

 هایاستان ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارمند یا و مازندران و گلستان شمالی، و جنوبی رضوی، خراسان

 .باشد شده ذکر هایاستان اداری هایدستگاه و آنان خانواده و پیمانی و قراردادی رسمی، از
 خواهران هایکالس -2. شوندمی پذیرش( چادر) برتر حجاب با خواهران -1 :اختصاصی شرایط

 .شودمی برگزار مجزا صورت به برادران و

114 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 رضویخراسان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به غلشا :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به یانتخاب رشته با

115 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گناباد اجتماعی تامین و بهزیستی

 رضویخراسان استان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایزمانسا کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - + + 199 - 1 یهحیدر تربت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یارتوس تصمیم

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر رد یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 به بهزیستی و امداد کمیته پوشش تحت دانشجویان شهریه پرداخت -1 :اختصاصی شرایط
 مرکزی ساختمان از دانشجویان جاییبهجا برای ذهاب و ایاب وسیله -2. بود خواهد قسطی صورت

 دارای هایخوابگاه به دانشجویان معرفی -3. است شده گرفته نظر در هاایشگاهآزم و هاکارگاه به
 .است پذیرامکان مجوز

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاشمر دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایهدستگا سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و لتیدو اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
 دانشجویی فرهنگی حوزه هایحمایت از غیربومی دانشجویان اسکان جهت -1 :اختصاصی شرایط
 همکاری عصر نوبت هایکالس برگزاری درخصوص شاغل دانشجویان با -2. گرددمی استفاده

 .گرفت خواهد صورت الزم

214 + + - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 راسانخ
 رضوی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان کشاورزی جهاد

 (مشهد)

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ویجی،تر مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .دباش کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و یکشاورز زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان -1 :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه فیفتخ از و پذیرش آزاد سهمیه در دتواننمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای زا یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 . باشدمی کزمر محل در و خودگردان صورت به خوابگاه -2. گردند کاربه مشغول تولیدی
 .گرددمی ارایه ابالغی مقررات و مرکز مبلغ با مطابق سرویس سلف -3

116 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

 رضویخراسان

 حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط دارای که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 دوره طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و حج کارگزاران سامانه در عضویت) زیارت و

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده (مقدماتی آموزشی
117 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه ولمشغ انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خبرنگاران

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی مدیریت سازمان

 رضویخراسان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و عدنم صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 - + - 199 - 1 سبزوار
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 2 سبزوار
 خدمات ارایه -2. باشدیم خواهران مختص و خودگردان صورت به خوابگاه -1 :اختصاصی شرایط

 - - - 199 .باشدمی رایانه با سرویس سلف
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 - + - 199 - سرخس
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 چینیتوس شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، ،خدماتی تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - + 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 خراسان نوشانچشمه شرکت
 (عالیس)

 در( عالیس) خراسان نوشانچشمه شرکت در که گرددمی اطالق فردی هب شاغل :شاغل تعریف
 + - - 175 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

 (مشهد) رضویخراسان

 در یا و تتجار و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی هایشهرک شرکت

 رضویخراسان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 بعدی سالنیم در %15 تا %5 معادل شهریه تخفیف ممتاز دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 فردوسی دانشگاه نظارت تحت خودگردان هایخوابگاه به شهرستانی دانشجویان -2. گیردمی تعلق

 .گرددمی تقسیط سالمنی طول در دانشجویان شهریه -3. شوندمی معرفی مشهد

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الکتریک خیام صنایع شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 هایشرکت و الکتریک خیام کارخانجات مجموعه در ممتاز التحصیالنفارغ :اختصاصی شرایط
 .هستند استخدام اولویت در زیرمجموعه

176 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوین صنعت و کشت شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 در المقدورحتی را متقاضیان آموزشی هایکالس گرددمی متعهد مرکز -1 :اختصاصی شرایط
 دانشجویان آمد و رفت جهت آهنراه مسیر به مرکز -2. نماید برگزار اداری ساعات از خارج

 .باشدمی نزدیک

176 - - + 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 خراسان
 رضوی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرق یکدانه شرکت

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 نوبت در هاالسک -2. بود خواهد پرداخت قابل اقساطی صورت به شهریه -1 :اختصاصی شرایط
 .شد خواهد برگزار عصر

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جغتای شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 %10 ،%15 ترتیب به تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم تا اول نفرات به :اختصاصی شرایط

 از رایگان استفاده ساعت 20 و 30 ،40 مدت به همچنین و شودمی داده شهریه تخفیف %5 و
 .شد خواهند مندبهره مرکز نتکافی

120 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاخک شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت هب روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، رتصو به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 .گرددمی برگزار( دالوران بلوار -پیروزی بلوار)  1 شماره ساختمان در هاکالس :اختصاصی شرایط

120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (جامتربت) غذا صنعت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددیم اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 قرارداد طرف هایبانک به معرفی -2. باشدمی پذیرامکان شهریه تقسیط -1 :یاختصاص شرایط
 صورت دانشجویان رفاه صندوق مصوب شهریه وام بر عالوه تحصیلی هزینه کمک وام اخذ جهت

 .پذیردمی

176 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد هوانوردی صنعت

 شرکت کشوری، هواپیمایی سازمان استخدام در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 در یا و هواپیمایی هایشرکت ،(انتظامی نیروی سپاه، ارتش،) هوایی نیروهای کشور، هایفرودگاه

 .باشد کاربه مشغول هوانوردی صنعت با مرتبط حرفه
164 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 رضویخراسان

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 2 واحد هنر و فرهنگ

 رضویخراسان

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد هوایی خدمات و فنون

 هوایی نقل و حمل صنعت شغلی زنجیره در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با مرتبط خصوصی و غیردولتی دولتی، هایشرکت از یک هر در یا و( غیرنظامی -نظامی) کشور
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

 شاغلین به مربوط هایفرم تکمیل بدون توانندمی هوانوردی دیپلم دارندگان -1 :اختصاصی شرایط
 دانشجویان برای تحصیل طول  در فرم لباس از استفاده -2. نمایند استفاده شاغل سهمیه از

 رشته دانشجویان عملی پرواز ساعات هزینه پرداخت -3. باشدمی الزامی هواپیمایی هایرشته
 مورد پزشکی نظر از بایستمی شدگانپذیرفته -4. باشدمی دانشجو عهده بر هواپیما با هوانوردی

 احراز عدم صورت در است بدیهی. باشند کشوری هواپیمایی نسازما هوایی طب مرکز تایید
. داشت نخواهد شدگانپذیرفته نامثبت قبال در مسئولیتی هیچ آموزش مرکز پزشکی صالحیت

 در هواپیمایی هایرشته دانشجویان برای کشوری هواپیمایی سازمان ضوابط و مقررات رعایت -5
 در توانندنمی دوره پایان در هواپیمایی هایرشته لتحصیالنافارغ -6. باشدمی االجراالزم مرکز این

 سوی از اعالمی دروس که آن مگر نمایند شرکت کشوری هواپیمایی پرواز استاندارد امتحانات
 .نمایند دریافت گواهینامه و نموده اخذ دروس سرفصل بر عالوه را کشوری هواپیمایی سازمان

164 - - - 

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 گناباد ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه مانتض صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + + - 

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 مشهد ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق ،اجتماعی تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 انخراس
 رضوی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - + - 199 - قوچان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الستیک پارت کارخانجات گروه

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست وینح به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 برگزار تعطیل روزهای و بعدازظهرها در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 . شد خواهند معرفی خودگردان هایوابگاهخ از استفاده جهت غیربومی دانشجویان -2. شد خواهد

، تحصیل این دانشجویان مستعد با معدل باال، بورسیه گروه صنعتی پارت الستیک خواهند شد -3
رت شهریه به صو -4شوند. التحصیلی استخدام میگروه از دانشجویان رایگان بوده و بعد از فارغ

های های زبان و دیگر کالسانند از کالستومامی دانشجویان میت -5اقساط دریافت خواهد شد. 
ده از سلف سرویس )غذای امکان استفا -6فوق برنامه مرکز به صورت رایگان استفاده کنند. 

 ای( و نیز سرویس ایاب و ذهاب رایگان برای تمامی دانشجویان وجود دارد.یارانه

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد مالیاتی

 امور وزارت به وابسته شرکتی و قراردادی پیمانی، رسمی، کارمندان کلیه به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در که غیردولتی و دولتی از اعم تابعه هایشرکت و هاسازمان دارایی، و اقتصادی

 .گرددمی اطالق باشد کار به مشغول انتخابی رشته
160 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مقصود چینی یدیتول مجتمع

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 اشتغال -2. باشدمی دانشجویان ذهاب و ایاب رایگان سرویس دارای مرکز -1 :اختصاصی شرایط
 .باشدمی پذیرامکان التحصیلیفارغ از پس دانشجویان کار به

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنگان آهنسنگ مجتمع

 معدن صنعت، وزارت مجموعه زیر پرسنل از که گرددمی اطالق یفرد به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 176 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در که تجارت و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سازیدوچرخه صنعتی مجتمع

 قوچان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 رایگان به مرکز ذهاب و ایاب سرویس از توانندمی ممتاز دانشجویان -1 :اختصاصی شرایط
 پرداخت اقساط صورت به را خود تحصیلی شهریه توانندمی ممتاز دانشجویان -2. نمایند استفاده
 .نمایند

176 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پژوهشی آموزشی توسعه موسسه

 (رضویخراسان) سینا

 یا و اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 107 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در آن تابعه هایزیرمجموعه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان میراث

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه اکزمر و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 نیشابور

 خوابگاه -2. گرددمی برگزار عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 تخفیف %7 تحصیلی سالنیم هر در رشته هر ممتاز نفرات به -3. باشدمی خودگردان صورت به

 .باشدمی یارانه با سرویس سلف خدمات ارایه -4. شد خواهد داده شهریه
199 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 توس درویشی مجلل هتل

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و شگریگرد

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 انتخابی رشته با متناسب جسمانی سالمت از بایستمی شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط

 .باشند برخوردار

177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پردیسان ردیجهانگ و هتلداری

 هتلداری اتحادیه فرهنگی، میراث سازمان توسط که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و شود معرفی مرکز این به اقامتی مراکز یا و

 هنگام در -2. دباش ذیصالح مراجع تایید مورد باید افراد جسمی سالمت -1 :اختصاصی شرایط
 و صبح هاکالس تشکیل ساعات -3. باشندمی فرم لباس از استفاده به ملزم دانشجویان تحصیل

 تشخیص به پایه دروس و انگلیسی زبان اهمیت خاطربه -4. باشدمی هفته طول در بعدازظهر
 .شد خواهد ارایه سرفصل دروس بر عالوه نیازپیش صورت به واحدهایی مرکز، آموزشی شورای

177 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 . است الزامی شاغلین پذیرش جهت مافوق مقام باالترین موافقت -1 :اختصاصی شرایط
 . باشند موثر معلولیت هرگونه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی متقاضیان -2
 .ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص مسئولیتی احمر هالل جمعیت -3

123 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 خراسان
 رضوی

 آزاد عالی آموزش موسسه
 رضویخراسان خوارزمی

 کارآفرینی بر مبتنی رحط یک تحصیلی هایسالنیم طی در که دانشجویانی -1 :اختصاصی شرایط
 پرداخت در خفیفت %15 از توانندمی بگیرد، قرار تایید مورد استانی شورای در که نمایند ارایه

 تحصیلی هایسالیمن طی در که دانشجویانی -2. شوند برخوردار بعدی سالنیم در مرکز شهریه
 ترتیب به شود کشوری یا استانی مقام حایز خوارزمی جشنواره در که برسانند ثبت به اختراع یک
 . شوند رداربرخو بعدی سالنیم در مرکز شهریه داختپر در تخفیف %15 و %10 از توانندمی
 تخصصی جالتم از یکی در که نمایند ارایه پژوهشی طرح بر مبتنی مقاله یک که دانشجویانی -3

 پذیرفته المللینبی یا داخلی کنگره یا کنفرانس یک در یا و شود چاپ المللیبین یا داخلی معتبر
. شد دخواهن برخوردار بعدی سالنیم در مرکز شهریه پرداخت در %15 الی %10 تخفیف از شود

 از شوند نایل خود آموزشی رشته اول رتبه به سالنیم هر نهایی آزمون در که دانشجویانی -4
 . شد خواهند برخوردار بعد سالنیم در مرکز متغیر شهریه پرداخت در %10 تخفیف

 شوند سوم تا اول تبهر حایز ملی یا المللیبین ورزشی، فرهنگی، هایجشنواره در که دانشجویانی -5
 داربرخور بعدی سالنیم در مرکز شهریه پرداخت در %5 تا %15 تخفیف شرایط از ترتیب به

 .باشدمی یارانه بدون سرویسسلف خدمات ارایه -6. شد خواهند

199 + - - 

 آزاد عالی آموزش موسسه
 مهندسان

 %10 ،%15 ترتیب به سالنیم هر در سوم تا اول رتبه ممتاز دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 و مسابقات در که دانشجویانی به -2. شودمی داده تخفیف بعد سالنیم شهریه در %5 و

 تا اول هایرتبه حایز المللیبین و ملی...  و علمی ورزشی، فرهنگی، خوارزمی، قرآنی، هایجشنواره
 به -3. شودمی داده تخفیف بعد سالنیم ریهشه در %5 و %10 ،%15 ترتیب به شوند، سوم

 موسسه کاربردیـ  علمی مرکز» عنوان با را مقاالتی هاکنفرانس و معتبر مجالت در که دانشجویانی
 شهریه در %20 تا %10 از نشریه آن اعتبار حسب نمایند، چاپ «مهندسان آزاد عالی آموزش

 مبالغ -5. باشدمی یارانه بدون سرویس سلف خدمات ارایه -4. شودمی داده تخفیف بعد سالنیم
 به فوق 3 و 2 ،1 بندهای موضوع دانشجویان شهریه و باشدمی مرکز سهم %85 شامل تخفیف
 .شودمی دریافت قسطی صورت

199 + - - 

 خراسان
 شمالی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + - - 199 - 2 بجنورد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی ینتام و بهزیستی

 شمالیخراسان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی ایهدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 + - - 199 .باشدمی یارانه بدون سرویسسلف خدمات ارایه :اختصاصی شرایط جاجرم
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 ردبجنو دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صبا کیمیای فوالد تولیدی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل ریفتع
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه شغولم انتخابی رشته با

176 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمالیخراسان شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول بیانتخا رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + - - 199 - شیروان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 (انصارالمهدی) شمالیخراسان

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق تهرس در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بجنورد ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایزمانسا

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان

 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی وقصند
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیروان ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، یکارآفرین صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 .باشدمی اداری وقت از خارج در امکان حد تا هاکالس ساعت :اختصاصی شرایط

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمالیاسانخر استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 نانجوا ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 خوزستان

 پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع
 خوزستان برق و آب صنعت

 مرتبط غیردولتی یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 110 .باشد فعالیت مشغول خوزستان استان در برق و آب صنعت با

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 استان گردشگری و دستی
 خوزستان

 و یدست صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 اب منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول ابیانتخ رشته
177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه

 خوزستان

 ادارات از یکی قراردادی یا رسمی کارمند که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در و بوده ادارات دیگر ورزشی بخش در یا و ورزشی هایهیات یا و ورزش
 معرفی آموزشی موسسه این به اداره آن مقام باالترین از است الزم و باشد کاربه مشغول انتخابی

 .شود

166 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 خوزستان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایمانساز

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش رکزم

 استان کارگران اسالمی جامعه
 خوزستان

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در که کارگران اسالمی جامعه عضو به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 213 .گرددمی اطالق باشد، کاربه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی طالقا فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای نروستاییا و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در لتحصی از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه وعض و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز خبر

 سایر و اسالمی جمهوری خبرگزاری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مراکز نشریات، فرهنگی، مراکز ها،عمومی روابط اسالمی، جمهوری سیمای و صدا ها،خبرگزاری

 .باشد کاربه مشغول و داشته کار سابقه انتخابی رشته در تبلیغاتی
 درس واحد 2 پیش، فارسی درس واحد 2 گذراندن به ملزم دانشجویان کلیه :اختصاصی شرایط

 .هستند عمومی رایانه مبانی واحد 2 و پیش خارجی زبان

138 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان استان کل تریدادگس

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایازمانس و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سال یک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شوشتر آذین شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع و نیشکر توسعه شرکت

 جانبی

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 .باشند سالم جسمانی شرایط نظر از بایستمی شاغل شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زردکوه تیزکاران شرکت

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و ادارات ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
 .باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش :اختصاصی شرایط

215 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس خلیج شرکت

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و ادارات ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
215 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان اکسین فوالد شرکت

 انتخابی رشته با متناسب و قراردادی صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 شرکت عامل مدیریت تأییدیه کسب. باشد کار به مشغول خوزستان اکسین فوالد شرکت در خود

 .است الزامی تانخوزس اکسین فوالد
181 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 خوزستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان فوالد شرکت

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و دنمع صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران حفاری ملی شرکت

 هایعهمجمو زیر از یکی یا و نفت وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کار به شغولم انتخابی رشته با منطبق حرفه در ادارات و هاسازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه
 .باشد

 اسالمی جمهوری مقدس منظا به تعهد و تابعیت بایستمی شدگانپذیرفته -1 :اختصاصی شرایط
. باشدمی تجربی لومع و فیزیک ریاضی هایدیپلم با فقط پذیرش اولویت -2. باشند داشته ایران

 سربازی مقدس دمتخ که افرادی برای) باشدمی تمام سال 21 شدگانپذیرفته سن حداکثر -3
 از بایستمی شدگانپذیرفته -4(. گرددمی اضافه سن حداکثر به ماه 24 باشند کرده طی را

. باشدمی 15 انداوطلب دیپلم کل معدل حداقل -5. باشند برخوردار روانی و جسمی کامل سالمت
 استخدام بر مبنی تعهدی ونهگ هیچ  مرکز -7. آمد خواهد عمل به مصاحبه شدگانپذیرفته از -6

 محدوده کل شامل) باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش -8. داشت نخواهد دوره اتمام از بعد
 سوء بایستمی شدگانپذیرفته -9(. باشدمی گچساران شهرستان و خوزستان استان جغرافیایی

 سالنیم هر رایب دانشگاه مصوب شهریه بر عالوه کارورزی زینهه -10. باشند نداشته پیشینه
 .گردید خواهد اخذ دانشجو از جداگانه و محاسبه تحصیلی

184 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز سازیلوله شرکت شهدای

 با منطبق حرفه در اهواز سازیلوله شرکت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 + - + 183 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اندیمشک شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی شتهر با منطبق
120 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هفتگل شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول تخابیان رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 خوزستان

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 نتمعاو از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ع) علی امام ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایفهحر و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاقات و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 و فنی سازمان مهارتی هایدوره از رایگان صورت به توانندمی دانشجویان :اختصاصی شرایط
 .نمایند استفاده مرکز در ایحرفه

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دزفول ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق دیفر به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ان،ایر سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنفی امور مجمع

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .دباش کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی هایرشته اجرای محل :اختصاصی شرایط
 .باشدمی آبادان در( 6004 کدرشته) انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی و( 5056 کدرشته)

123 - - - 

 زنجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ابهر

 در روز 3 الی 2 المقدورحتی و منسجم صورت به هاکالس ریزیبرنامه -1 :اختصاصی شرایط
 + - + 199 .باشدمی خواهران مختص خوابگاه -2. باشدمی هفته

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 زنجان استان

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 زنجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان جوانان و ورزش کل اداره

 اراتاد از یکی قراردادی یا رسمی ارمندک که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته اب منطبق حرفه در و بوده ادارات دیگر ورزشی بخش در یا و ورزشی هایهیات یا و ورزش
 معرفی موزشیآ موسسه این به اداره آن مقام باالترین از است الزم و باشد کاربه مشغول انتخابی

 .شود

166 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و یستیبهز

 زنجان

 ی،اجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی اهرف و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه رد دولتی اجرایی هایهدستگا در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه یرسا یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

. شودمی برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 درسی واحدهای از برخی گذراندن جهت را الزم علمی بنیه رشته هر شدگانپذیرفته چنانچه -2

 دروس از برخی مجری آموزش مرکز تشخیص به بایستمی افراد قبیل این باشند، نداشته مصوب
 تخفیفات نامهآیین مطابق کارگر خانه عضو شدگانپذیرفته -3. بگذرانند جبرانی صورت به را

 از ثابت شهریه %70 فسق تا تحصیلی سالنیم هر در توانندمی کارگر خانه دانشجویی شهریه
 .شوند مندبهره شهریه تخفیف

118 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 زنجان استان

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر میاسال شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مینو صنعتی عام سهامی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، ولیدی،ت واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کالسیمین شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق دیفر به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قلعه صایین شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان برق و آب صنعت

 مرتبط غیردولتی یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد فعالیت مشغول برق و  آب صنعت با

110 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 زنجان استان انتظامی فرماندهی

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدابنده ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل عریفت
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، ریگذاسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 زنجان

 ردیکارب - علمی آموزش مرکز
 طارم ایحرفه و فنی

 سایر ای و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 اجتماعی، امینت سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 بیمه ازمانس تعاون، گذاریسرمایه انتضم صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک
 شستگیبازن صندوق امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت

 مشغول انتخابی شتهر با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور
 .باشد کاربه

103 - - - 

 کاربردی - میعل آموزش مرکز
 زنجان میراث

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی
177 - - - 

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی 
 الل احمر استان زنجانه

 جمعیت در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 انتخابی رشته با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل

 تایید با( داوطلبان ـ جوانان ـ گرانامداد) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول
 .باشد مربوط سازمان

123 - - - 

 سمنان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی
 سمنان استان شهرمهدی

 هایسازمان اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی مراکز و استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایازمانس کل ادارات آن، به وابسته

 به انتخابی رشته با منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان شگاهیدان جهاد

 تابعه هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن

 .باشد
 برگزار اداری ساعات از بعد ایام در دولت کارکنان تخصصی دروس هایکالس :اختصاصی شرایط

 .گرددمی

214 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان کشاورزی جهاد

 تولیدی، هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 انگرتسهیل ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی،

 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی
 التحصیالنفارغ و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 جهاد اداره و روستا اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره
 و شوند برخوردار ویژه شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت لمح کشاورزی

 .گردند کاربه مشغول تولیدی واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی

116 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد

 تولیدی، هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 گرانتسهیل ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی،

 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی
 التحصیالنفارغ و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 جهاد اداره و روستا اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره
 و شوند برخوردار ویژه شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی

 .گردند کاربه مشغول تولیدی واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی

116 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان استان کل دادگستری

 محاکم دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 دادگستری، وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری،

 به وابسته هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای
 دولتی از اعم هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه

 حداقل انتخابی رشته با منطبق حرفه در البیانق نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقی البرز سنگزغال

 از یکی در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 صنعت، وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم ی،صنعت خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کلران شیمیایی تولیدی شرکت

 منطبق حرفه در کلران شیمیایی تولیدی شرکت در که گرددمی قاطال فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .دارد وجود التحصیلیفارغ از بعد کلران شرکت در جذب امکان :اختصاصی شرایط
185 - + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مغان کابل و سیم شرکت

 از یکی در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که رددگمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 صنعت، وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

 توجه با سال هر ورودی( باال به 17 معدل) سوم تا اول هایرتبه دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 تعلق شهریه تخفیف %10 و %15 ،%20 ترتیب به تحصیلی سالنیم هر پایان در تحصیلی رشته به

 .شد خواهد تقسیط دارند، مالی مشکل که دانشجویانی شهریه -2. گیردمی

176 - - - 

 بردیکار - علمی آموزش مرکز
 گارشومون روشنایی صنایع شرکت

 از یکی در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 صنعت، وزارت به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای

 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صوصیخ و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن
 .باشد کاربه

 . باشدمی پذیرامکان دانشجویان کلیه برای شهریه اقساطی پرداخت -1 :اختصاصی شرایط
 . شودمی برگزار شاغلین حال رفاه جهت هفته پایانی روزهای در درس هایکالس -2
 . گرددمی معرفی مناسب یمتق با دانشجویی هایپانسیون به غیربومی دانشجویان -3
 قرارداد طرف موسسات و هاشرکت نیاز اعالم صورت در اشتغال جهت گروه هر برتر دانشجویان -4

 .شوندمی معرفی

176 + - + 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 سمنان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 روستا صنعتی شرکت

 با منطبق حرفه در روستا صنعتی شرکت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

 روستا صنعتی روهگ در استخدام -2. دارد وجود شهریه تقیسط امکان -1 :اختصاصی شرایط
 .باشدمی پذیرامکان

186 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیارجمند شهرداری

 بخشداری، اری،فرماند استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رفهح در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 .گرددمی تشکیل جمعه و شنبهپنج روزهای در فقط هاکالس :اختصاصی شرایط

120 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انسمن شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان استان میانتظا فرماندهی

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 ردیکارب - علمی آموزش مرکز
 سمنان ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه مانتض صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - لمیع آموزش مرکز
 شاهرود ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق عی،اجتما تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 .باشدمی پذیرامکان شهریه تقسیط :اختصاصی شرایط

103 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 اب منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 و سیستان
 بلوچستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بلوچستان و سیستان استانداری

 بخشداری، فرمانداری، ستانداری،ا در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 بلوچستان و سیستان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به لشاغ :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زابل دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با بقمنط حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول تخابیان رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و سیستان کشاورزی جهاد

 (زاهدان) بلوچستان

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رویجی،ت مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان -1 :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد رهادا و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .باشدمی برادران مختص خوابگاه -2. گردند کاربه مشغول تولیدی

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ابهارچ

 چابهار صنعتی -تجاری آزاد منطقه سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی هایارگان سایر در یا و آن تابعه هایمجموعه زیر یا و

 .باشد کار به مشغول انتخابی
141 - + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 و اداری ساعات از بعد عصر نوبت در شاغل دانشجویان برای هاالسک -1 :اختصاصی شرایط
 کارگر خانه شهریه تخفیف نامهآیین مطابق شدگانپذیرفته -2. شودمی برگزار تعطیل ایام
 .شوند مندبهره شهریه تخفیف از ثابت شهریه %70 سقف تا تحصیلی سالنیم هر در توانندمی

118 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 و سیستان
 بلوچستان

 کاربردی - علمی آموزش کزمر
 و سیستان استان کل دادگستری

 بلوچستان

 دسرا،دا از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته اب منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آموزشی خدمات تعاونی شرکت

 ایرانشهر نواندیشه

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرق مینو غذایی صنایع شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که یردولتیغ یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چابهار شهرداری

 بخشداری، نداری،فرما استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 شهریه -2. گرددمی برگزار عصر نوبت در المقدورحتی هاکالس -1 :اختصاصی شرایط

 .شد دخواه تقسیط دارند مالی مشکل که دانشجویانی

120 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سوران شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .دباش کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 .باشند استان بومی بایستمی شاغلین :اختصاصی شرایط

120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و سیستان دستی صنایع

 بلوچستان

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سیستان استان انتظامی فرماندهی

 بلوچستان و

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول یانتخاب رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایرانشهر ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ینتام سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با نطبقم حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چابهار ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در نتعاو هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زابل ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 و سیستان
 بلوچستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان ایحرفه و فنی

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از ماع وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 خواهد پذیرامکان موجود ظرفیت سقف در آقایان برای صرفا خوابگاه پذیرش :اختصاصی شرایط

 .بود

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سراوان ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق یران،ا سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و سیستان استان احمرهالل

 تانبلوچس

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( اوطلباند ـ

123 - - - 

 فارس

 مرتبط غیردولتی یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع
 .باشد فعالیت مشغول برق و آب صنعت با

110 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 + + + 199 - آباده

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 فارس استان

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون حدها،وا ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (شیراز) رسفا واحد بازرگانی

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی شتهر با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 فارس استان

 هایاستان ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رسمی، از اعم ایثارگران مورا و شهید بنیاد کارکنان از یا و بویراحمد و کهگیلویه بوشهر، فارس،

 .باشد مذکور هایاستان ایپروژه و کارمعین انجام پیمانی، قراردادی،
 تشکیل مجزا صورت به المقدورحتی برادران و خواهران هایکالس -1 :اختصاصی شرایط

 .شوندمی پذیرش( چادر) برتر حجاب با خواهران -2. گرددمی

114 - - - 

 بردیکار - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 فارس

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه رد یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - پاسارگاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سرلشکر شهید) - نزاجا پیاده

 (رستمی

 کارمند و داردرجه افسر، از اعم ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان به شاغل :شاغل تعریف
 .گرددمی اطالق باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در که

127 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز دانشگاهی جهاد

 هایهزیرمجموع در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، یدی،تول

 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان -1 :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش وسطهمت هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 به -3. باشدمی موجود خودگردان صورت به خوابگاه -2. گردند کاربه مشغول تولیدی
 .گیردمی تعلق شهریه تخفیف تحصیلی سالنیم هر در %15 سقف تا کشاورززادگان و روستازادگان

116 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 فارس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 المرد کارگر خانه

 ازرگانی،ب صنعتی، ی،تولید واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ارگرک خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 برگزار تعطیل یاما و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 در توانندمی کارگر خانه نشجوییدا شهریه تخفیف نامهآیین مطابق شدگانهپذیرفت -2. گرددمی
 .شوند مندبهره شهریه تخفیف از ثابت شهریه %70 سقف تا تحصیلی سالنیم هر

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز واحد کارگر خانه

 ازرگانی،ب صنعتی، تولیدی، ایواحده از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ارگرک خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 برگزار تعطیل یاما و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 از برخی اندنگذر جهت را الزم علمی بهینه رشته هر  شدگانپذیرفته چنانچه -2. گرددمی

 موزشآ مرکز تشخیص به بایستمی افراد قبیل این باشند، نداشته را مصوب درسی واحدهای
 مطابق کارگر خانه عضو شدگانپذیرفته -3. بگذرانند جبرانی صورتبه را درس برخی مجری

 تخفیف از ثابت هشهری %70 سقف تا توانندمی کارگر خانه نشجوییدا شهریه تخفیفات نامهآیین
 .شوند مندبهره شهریه

118 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز خبر

 سایر و ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مراکز نشریات، فرهنگی، مراکز ها،عمومیروابط اسالمی، جمهوری سیمای و صدا ها،خبرگزاری

 .باشد کار به مشغول و داشته کار سابقه انتخابی رشته در تبلیغاتی
138 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان ،دادگستری محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات یردولتی،غ و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی
 %15 تا حداکثر تحصیلی ترم هر در سوم تا اول رتبه حایز دانشجویان به :اختصاصی شرایط
 .گرددمی اعطا بعد ترم در شهریه تخفیف

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سرلشکر شهید) - نزاجا زرهی

 (کرمی

 کارمند و داردرجه افسر، از اعم ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 127 .گرددمی اطالق باشند، کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در که

 مرکز آموزش علمی ـ کاربردی
 مدیریت صنعتی شیراز سازمان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 نطبقم حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - مرغاب دشت تولیدی شرکت

 یک و یک

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فراسان صنعتی تولیدی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دنا الستیک تولیدی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع نصب و ساختمان شرکت

 پتروشیمی

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 دور راه مخابراتی صنایع شرکت
 شیراز - ایران

 یا و اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت در که  گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در آن تابعه مجموعه زیر ادارات و هاشرکت ها،سازمان در
 .باشد کار به

188 + - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 افزار تولیدی و صنعتی شرکت
 فارس کیمیای

 کیمیای افزار صنعتی و تولیدی شرکت رد که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - + 195 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در وابسته هایشرکت یا و فارس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کوار پزشکی علوم

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 آنها تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر در یا و کشور سراسر پزشکی علوم هایدانشگاه

 .باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در
 ،%15 ترتیب به سالنیم هر سوم تا اول رتبه و ممتاز دانشجویان برای مرکز -1 :اختصاصی شرایط

 براساس برادران و خواهران ویژه گاهخواب -2. است گرفته نظر در شهریه تخفیف %5 و %10
 .باشدمی استفاده قابل مرکز نظر و اولویت

192 + + - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 فارس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فیروزآباد فرمانداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رفهح در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت هب روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس استان انتظامی فرماندهی

 لیسپ و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت زا تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته اب منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صدرا کشاورزی آورانفن

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت رزی،کشاو صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 .گرددمی ارایه خصوصی بخش طریق از ذهاب و ایاب وسیله و خوابگاه :اختصاصی شرایط

116 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارسخلیج ایحرفه و یفن

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه نتضما صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - یعلم آموزش مرکز
 المرد شهرستان ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - ایران مخابراتی کارخانجات

 شیراز

 یا و اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت در که گرددمی اطالق شخصی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در آنها تابعه مجموعه زیر ادارات و هاشرکت ها،سازمان در
 .باشدمی کار به

188 + - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 - - - 199 .باشدمی غیربومی خواهران مختص فقط و خصوصی بخش مشارکت با خوابگاه :اختصاصی شرایط کازرون
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 - + + 199 - الرستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شامشام پروتئینی مجتمع

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی قاطال فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 هایشرکت و شامشام کارخانه استخدام اولویت در مرکز التحصیالنفارغ -1 :صاصیاخت شرایط
 زیر شرایط واجد تحصیل دوران طول در که دانشجویانی -2. دارند قرار کشور سراسر در وابسته
 مورد و بوده اجرایی که کارآفرینی طرح ارایه( الف: شوند برخوردار شهریه تخفیف %20 از شوند
 در مقام کسب با و باشد رسیده تأیید به که ابداع یا اختراع ثبت( ب. گیرد قرار هکارخان تأیید

 و علمی رتبه دارای تخصصی مجالت در مقاله چاپ - تأیید مورد پژوهشی و علمی جشنواره
 .پژوهشی

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هوادریا مجتمع

 پشتیبانی و دفاع وزارت رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 128 .باشد نموده اخذ ذیربط سازمان انسانی نیروی معاونت از تحصیل مجوز و بوده مسلح نیروهای

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ریزنی

 و خصوصی بخش مشارکت با ذهاب و ایاب سرویس و خوابگاه سرویس،سلف :اختصاصی شرایط
 + + + 199 .گرددمی ارایه خدمات دانشجویان به دانشگاه نظارت با دانخودگر صورت به

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز شهرستان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن هتابع هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 . است الزامی شاغلین پذیرش جهت مافوق مقام باالترین موافقت -1 :اختصاصی شرایط
 . باشند موثر معلولیت هرگونه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی متقاضیان -2
 .ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص مسئولیتی احمر هالل جمعیت -3

123 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الرستان شهرستان احمرهالل

 در یقرارداد یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 الزامی نامثبت زمان در شاغلین پذیرش جهت افوقم مقام باالترین موافقت -1 :اختصاصی شرایط
 موثر معلولیت هرگونه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی متقاضیان -2. است
 .ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص مسئولیتی احمر هالل جمعیت -3. باشند

123 - - - 

 + + + 199 - غدیر آزاد عالی آموزش موسسه

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 قزوین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 قزوین استان

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی سساتمو سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 شدگانذیرفتهپ از ایرانی ساز ندگینواز - موسیقی ایحرفه کاردانی رشته در :اختصاصی شرایط
 .آمد خواهد عمل به تخصصی مصاحبه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین جوانان و ورزش کل اداره

 ادارات از یکی قراردادی یا رسمی کارمند که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در و بوده ادارات گردی ورزشی بخش در یا و ورزشی هایهیات یا و ورزش
 .شود معرفی آموزشی موسسه این به اداره آن مقام باالترین از بایستمی و کاربه مشغول انتخابی
 .آمد خواهد عمل به تخصصی مصاحبه شدگانپذیرفته از :اختصاصی شرایط

166 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - + + 199 - الموت

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 قزوین استان

 هایاستان ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 پیمانی، رسمی، از اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارمند یا و گیالن و مرکزی زنجان، قزوین،

 .باشد مذکور هایاستان رمعینکا و ایپروژه قراردادی،
114 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 قزوین

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

 .باشدمی دانشجویان استفاده جهت پارکینگ دارای مرکز :اختصاصی شرایط

115 + - - 

 کاربردی - علمی شآموز مرکز
 قزوین دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
 رشته به توجه با سال هر ورودی سوم تا اول هایرتبه دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط

. گیردمی تعلق شهریه تخفیف %10 و %15 ،%20 ترتیب به تحصیلی سالنیم هر پایان در تحصیلی
 تخصصی آموزش مرکز مدتکوتاه هایدوره شهریه تخفیف %15 حداقل از دانشجویان کلیه -2

 خواهد تقسیط دارند، مالی مشکل که یانیدانشجو شهریه -3. شوندمی برخوردار دانشگاهی جهاد
 معماری -معماری فنی کاردانی و داخلی معماری -معماری ایحرفه کاردانی رشته در -4. شد

 .باشدمی پذیرامکان دانشگاهی جهاد تخصصی هایکارگاه از استفاده شهری

214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به غلشا :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و اورزانکش دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول خابیانت رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 از برخی گذراندن جهت را الزم علمی بهینه رشته هر  شدگانپذیرفته چنانچه -2. گرددمی

 آموزش مرکز تشخیص به بایستمی افراد قبیل این باشند، نداشته را مصوب درسی هایواحد
 مطابق کارگر خانه عضو شدگانپذیرفته -3. بگذرانند جبرانی صورتبه را درس برخی مجری

 تخفیف از ثابت شهریه %70 سقف تا توانندمی کارگر خانه دانشجویی شهریه تخفیفات نامهآیین
 .وندش مندبهره شهریه

118 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دنده فنی خدمات

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر رد یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت واندی کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 قزوین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیمی سمبل شرکت

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، ایواحده از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 را سوم تا ولا هایرتبه تحصیلی هایسالنیم طی در که دانشجویانی به -1 :اختصاصی شرایط
 مسابقات در که جویانیدانش به -2. شودمی داده شهریه تخفیف %20 الی %10 نسبت به نمایند اخذ

 داده بعد سالنیم در شهریه تخفیف %10 شوند کشوری یا استانی مقام حایز فرهنگی و علمی
 .گرددمی برگزار هفته آخر روزهای و عصر نوبت در هاکالس کلیه -3. شودمی

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مهرام صنعتی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایخشب سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 امکان -2. گردندمی معرفی قرارداد طرف هایخوابگاه به دانشجویان -1 :اختصاصی شرایط
 هایسالنیم طی در که دانشجویانی به -3. باشدمی میسر مرکز سهم %85 شهریه در تقسیط

 %30 گیرد قرار تایید مورد استانی شورای در و نمایند ارایه آفرینیکار بر مبتنی طرح یک تحصیلی
. باشدمی یارانه با سرویس سلف خدمات ارایه -4. گیردمی تعلق بعد سالنیم در شهریه تخفیف

 شهرستان صنعتی مراکز در استخدام برای نیاز صورت در دوره هر ممتاز التحصیالنفارغ -5
 مختص پذیرش صنعتی حسابداری ـ حسابداری ایحرفه کاردانی رشته در -6. گردندمی معرفی

 .باشدمی تهران استان بجز هااستان کلیه داوطلبان

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر میاسال شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین فنون و علوم

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، دماتی،خ تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 برادران 1 شماره ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به غلشا :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، المتس بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (سیمین پارت پویش) کاسپین

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول یانتخاب رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 محرکه نیرو

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 منابع واحد به استخدامی مصاحبه برای دوره هر ممتاز التحصیالنفارغ -1 :اختصاصی شرایط
 شرکت هایسرویس از استفاده امکان -2. گردندمی معرفی نیرومحرکه صنعتی شرکت انسانی
 .است پذیرامکان اقساطی صورتبه شهریه پرداخت -3. باشدمی میسر آمد و رفت برای

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 قم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استان ایحرفه و فنی کل اداره

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق یران،ا سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استانداری

 سایر یا و استان اجرایی هایدستگاه قراردادی و پیمانی رسمی، کارکنان به شاغل :شاغل تعریف
 منطبق حرفه در که غیردولتی یا و دولتی از اعم هاشرکت و موسسات ها،ارگان نهادها، ها،سازمان

 .گرددمی اطالق هستند کار به مشغول انتخابی رشته با
 با متقاضیان رسیدن حدنصاب به صورت در ذهاب و ایاب سرویس -1 :اختصاصی شرایط

 هاکالس کلیه -2. گرددمی ارایه بالعکس و مرکز به مطهری میدان از خصوصی بخش مشارکت
 تخفیف %20 تحصیلی سالنیم هر در رشته هر اول نفرات به -3. گرددمی برگزار ظهرها از بعد در

 .گیردمی تعلق دانشجویی شهریه

190 - - + 

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 قم دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 قم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ویجی،تر مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد رزیکشاو تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه خفیفت از و پذیرش شاغل سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای زا یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استان زیارت و حج

 حج سازمان اختصاصی و عمومی شرایط دارای که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 دوره طی و اجرایی سفر یک حداقل سابقه با زیارت و جح کارگزاران سامانه در عضویت) زیارت و

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در و بوده( مقدماتی آموزشی
117 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استان کل دادگستری

 سرا،داد از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی علوم جهانی دانشگاه

 مرکز به وابسته مراکز و المصطفی امعهج در که طالبی و کارمندان به شاغل :شاغل تعریف
 بایستمی شاغلین. گرددمی اطالق دارند، اشتغال تحصیل یا کاربه قم علمیه حوزه مدیریت

 .نمایند ارایه معتبر نامهگواهی
 برگزار مختلط صورت به برادران و خواهران هایکالس مرکز این در -1 :اختصاصی شرایط

 کالس برسد حدنصاب به مجزا صورت به برادر و خواهر طلبانداو تعداد چنانچه -2. گرددنمی
 .گرددمی تشکیل

191 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 قم درمانی بهداشتی

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 آنها تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر در یا و کشور رسراس پزشکی علوم هایدانشگاه

 .باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در
192 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی ورایش و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم محالتی شهید

 دارای بسیجی یا و بازنشسته یا شاغل پاسدار که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .است الزامی عضویت معتبر گواهی ارایه. باشد( ویژه فعال، دی،عا) عضویت کارت

 به منوط کالس تشکیل و شد خواهد برگزار جنسیت تفکیک به هاکالس :اختصاصی شرایط
 .باشدمی الزم حدنصاب

124 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استان دستی صنایع

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم معادن و صنایع

 در یا و تجارت و معدن عت،صن وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 تشکیل بعدازظهر در هفته روزهای کلیه در مرکز آموزشی هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 برگزاری جهت الزم مساعدت االمکان حتی شاغل دانشجویان حال رفاه جهت مرکز و گرددمی

 خواهران برای چادر اسالمی پوشش -2. داد خواهد انجام را اداری ساعت از خارج در هاکالس
 .است الزامی

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی سساتمو سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 برخوردار روانی و جسمانی کامل سالمت از بایستمی شدگانپذیرفته -1 :اختصاصی شرایط
 تشکیل احتمال -3. باشدمی صبح شیفت در خواهران هایکالس ریزیبرنامه اولویت -2. باشند
 .دارد وجود جمعه روز در هاکالس

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
( ع) رضا امام ایحرفه و فنی

 پردیسان

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایانسازم

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم مالیاتی

 امور وزارت به وابسته شرکتی و قراردادی پیمانی، رسمی، کارمندان کلیه به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در که غیردولتی و دولتی از اعم تابعه هایشرکت و هاسازمان دارایی، و ادیاقتص

 .گرددمی اطالق باشد کار به مشغول انتخابی رشته
ای حسابداری ـ حسابداری دولتی و کاردانی های کاردانی حرفهدر رشته -1 :اختصاصی شرایط
 به صورت در -2. باشدخواهران بومی می ای حسابداری ـ حسابداری مالی پذیرش مختصحرفه

 .شودنمی برگزار مختلط صورت به کالس دانشجویان تعداد نرسیدن حدنصاب

160 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 قم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زائر اقتصادی فرهنگی موسسه

 یا و( س) معصومه حضرت مقدسه آستانه در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته با منطیق حرفه در آن تابعه هایزیرمجموعه

 از بایستمی شدگانیرفتهپذ -2. باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش -1 :اختصاصی شرایط
 .شودمی رگزارب بعدازظهرها در هاکالس -3. باشند برخوردار روانی و جسمانی کامل سالمت

109 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استان احمرهالل

 رد قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 وانانج ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 الزامی نامبتث زمان در شاغلین پذیرش جهت مافوق مقام باالترین موافقت -1 :اختصاصی شرایط
 موثر معلولیت رگونهه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی متقاضیان -2. است
 به -4. ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص ئولیتیمس احمر هالل جمعیت -3. باشند

 .گیردمی تعلق  شهریه تخفیف %10 و %20 ترتیب به رشته هر دوم و اول برتر دانشجویان

123 - - - 

 کردستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان خون انتقال کل اداره

 کردستان

 هایمجموعه زیر در یا و خون انتقال انسازم در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در آن تابعه

 .باشدمی خودگردان صورت به خوابگاه :اختصاصی شرایط
187 - + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان -( ع) حسین امام

 کردستان

 دارای بسیجی یا و بازنشسته یا شاغل اسدارپ که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 124 .است الزامی عضویت معتبر گواهی ارایه. باشد( ویژه فعال، عادی،) عضویت کارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 کردستان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - - - 199 .باشدمی پذیرامکان اقساط صورت به شهریه پرداخت :اختصاصی شرایط بیجار

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی اندیو دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات تی،غیردول و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان بازرگانی سازمان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج صنعتی مدیریت سازمان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 نطبقم حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 1 سنندج
 ،%15 ترتیب به ترم هر در و رشته هر سوم تا اول هایرتبه دانشجویان به :اختصاصی شرایط

 - - - 199 .گیردمی تعلق شهریه تخفیف مرکز سهم %85 شهریه از %8 و 10%

 اربردیک - علمی آموزش مرکز
 کردستان صنعت و کشت شرکت

 سبز

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی داتتولی بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 روستا اسالمی شورای تأیید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسط دوره التحصیالنفارغ
 و پذیرش آزاد سهمیه در پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و
 .شوند مندبهره ویژه تخفیف از

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مریوان زاگرس آوراننان شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بانه شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و یاریده شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دیواندره شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و یاریده شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 کردستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج دستی صنایع

 و یدست صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 اب منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و ردشگریگ

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ

 ییک ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی سساتمو سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در جتماعیا مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کامیاران ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش انسازم از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هاییهاتحاد ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - 1 قروه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان احمرهالل

 در اردادیقر یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 . است الزامی شاغلین پذیرش جهت مافوق قامم باالترین موافقت -1 :اختصاصی شرایط
 . باشند موثر معلولیت هرگونه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی متقاضیان -2
 .ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص مسئولیتی احمر هالل جمعیت -3

123 - - - 

 کرمان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 کرمان استان

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی سساتمو سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان استانداری

 بخشداری، فرمانداری، انداری،است در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بلداالمین

 در یا و تجارت و معدن ،صنعت وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 
 دیکاربر - علمی آموزش مرکز

 ایثارگران امور و شهید بنیاد
 کرمان استان

 هایاستان ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رسمی، از اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارمند یا یزد و هرمزگان بلوچستان، و سیستان کرمان،
 .باشد هرمزگان و بلوچستان و سیستان کرمان، هایستانا کارمعین ای،پروژه قراردادی، پیمانی،

114 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 کرمان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، ارتوز تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

 .باشند داشته را کار انجام توانایی بایستمی شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط

115 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بم اجتماعی تامین و بهزیستی

 کرمان استان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زرند دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی هادج در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سیرجان دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان دانشگاهی جهاد

 هایوعهزیرمجم در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 کرمان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ویجی،تر مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد رزیکشاو تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای اییدت با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه ایهدوره التحصیالنفارغ
 شهریه خفیفت از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای زا یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .دگردن کاربه مشغول تولیدی

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان واحد هنری حوزه

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 پرداخت -2. باشدمی گاهدانش نظارت تحت و خودگردان صورت به خوابگاه -1 :اختصاصی شرایط
 .است پذیرامکان اقساط صورت به شهریه

212 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 در توانندمی کارگر خانه دانشجویی شهریه تخفیف نامهآیین مطابق شدگانپذیرفته -2. گرددمی
 .شوند مندبهره شهریه تخفیف از ثابت شهریه %70 سقف تا تحصیلی سالنیم هر

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان استان جهانگردی خدمات

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان استان بازرگانی سازمان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغل افراد برای هاکالس :اختصاصی شرایط
 .شودمی

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 کرمان استان

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیبای گستردانش تعاونی شرکت

 شایان

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان
 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک ی،اجتماع

 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی شتهر

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان سنگزغال شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ماهان هواپیمایی شرکت

 هوایی نقل و حمل صنعت شغلی زنجیره در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با مرتبط خصوصی و غیردولتی دولتی، هایشرکت از یک هر در یا و( غیرنظامی ـینظام) کشور
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

 کامل سالمت داشتن ضمن خلبانی و میهمانداری هایرشته متقاضیان -1 :اختصاصی شرایط
ردانی های کادر رشته -2 .باشندمی مربوط پزشکی آزمایشات انجام به ملزم روحی و جسمی
)کدرشته  PPL( و کاردانی فنی هوانوردی ـ خلبانی 5206ای میهمانداری هواپیما )کدرشته حرفه

تهران ـ ابتدای اتوبان کرج ـ خیابان آزادگان ـ برج هواپیمایی ماهان ( محل اجرای دوره در 2697
 باشد.ـ ساختمان شرقی ـ طبقه اول می

164 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + - - 199 - بابک شهر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم

 بم درمانی

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 آنها تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر در یا و کشور سراسر پزشکی علوم هایدانشگاه

 .باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته با منطبق فهحر در
192 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان استان انتظامی فرماندهی

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بردسیر ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی وزشآم سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون یهااتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 کرمان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جیرفت ایحرفه و فنی

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از عما وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 راور ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم ارتخانهوز این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی یزن و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این بعهتا هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور یبازنشستگ صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کوهبنان ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایازمانس

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان

 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی دوقصن
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کهنوج

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمان استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر لهال جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 کرمانشاه

 مرتبط غیردولتی یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :غلشا تعریف غرب پژوهشی و آموزشی مجتمع
 - - + 110 .باشد فعالیت مشغول برق و آب صنعت با

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غرب آباداسالم

 دانشجویی شهریه تخفیف ٪10 تحصیلی سالنیم هر در رشته هر اول نفرات به :اختصاصی شرایط
 - - + 199 .گرفت خواهد تعلق کزمر سهمیه از

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - - + 199 - (ع) رضا امام

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 کرمانشاه استان

 هایاستان ایثارگران و شهدا معزز خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رسمی، از اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارمند یا و بوده ایالم و لرستان ،کردستان کرمانشاه،

 .باشد مذکور هایاستان معین کار انجام و ایپروژه قراردادی، پیمانی،
114 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 کرمانشاه

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی ای پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمانشاه دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پل سر) کرمانشاه کشاورزی جهاد

 (ذهاب

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،

 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانلتسهی
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل یکشاورز جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 روانسر

 به) رشته هر در و تحصیلی سالنیم هر در دوم و اول نفرات دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 دارندگان به -2. شودمی داده شهریه تخفیف %5 و %10 ترتیب به( واحد 14 حداقل داشتن شرط
 شدهثبت اختراع دارای دانشجویان به -3. شودمی داده شهریه تخفیف %10 کارآفرینی هایطرح
 .شودمی داده شهریه تخفیف 10%

199 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 شاهکرمان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی مدیریت سازمان

 کرمانشاه

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .باشدمی خودگردان صورت به مرکز این در خوابگاه :اختصاصی شرایط

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غرب پویا تولیدی شرکت

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .دارد وجود شدگانپذیرفته برای شهریه تقسیط امکان :اختصاصی شرایط

176 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمانشاه هایشهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی تهرش با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 کرمانشاه

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت زا تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمانشاه 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان سالمی،ا ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،موسسات،آموزشگاه
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 %85 از %10 ورودی هر اول رتبه دانشجویان به تحصیلی سالنیم هر در -1 :اختصاصی شرایط
 .گرددمی برگزار بعدازظهر و صبح نوبت دو در هاکالس -2. شودمی داده تخفیف شهریه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاوه ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنقر ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که ددگرمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایمهارت ایحرفه و فنی

 کرمانشاه پیشرفته

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه انسازم

 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیستون میراث

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل ریفتع
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 و%15 ،%20 ترتیب به تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم تا اول نفرات به :اختصاصی شرایط

 .گیردمی تعلق شهریه تخفیف 10%

177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرمانشاه استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 الزامی نامثبت زمان در شاغلین پذیرش جهت مافوق مقام باالترین موافقت -1 :اختصاصی شرایط
 موثر معلولیت هرگونه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی متقاضیان -2. است
 .ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص مسئولیتی احمر هالل جمعیت -3. باشند

123 - - - 

 کهگیلویه
 و

 بویراحمد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 استان گردشگری و دستی
 بویراحمد و کهگیلویه

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل یفتعر
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 بویراحمد و کهگیلویه

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + - + 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 کهگیلویه
 و

 بویراحمد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یاسوج دانشگاهی جهاد

 هایهزیرمجموع در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول نتخابیا رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - + - 199 .باشدمی موجود خودگردان صورت به خوابگاه :اختصاصی شرایط دهدشت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعت بویر شرکت

 رد یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به هوابست نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 بقمنط حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .گرددمی اداره دانشگاه نظارت تحت و خودگردان صورت به خوابگاه :اختصاصی شرایط

176 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دهدشت برادران ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه ینا تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و رکشو بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 . باشدمی خودگردان صورتبه ذهاب و ایاب و سرویسسلف خوابگاه، -1 :اختصاصی شرایط

 .گرددمی مهیا رفاهی امکانات و خوابگاه غیربومی دانشجوی رسیدن حدنصاب به صورت در -2

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دوگنبدان ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، هتوسع بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و کهگیلویه استان احمرهالل

 بویراحمد

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 یاسوج

 به -2. شد خواهد تشکیل بعدازظهرها شاغلین هایکالس بیشتر -1 :اختصاصی شرایط
 باشند ورزشی و فرهنگی علمی، هایانجمن در فعال و باشند 17 باالی معدل دارای که دانشجویانی

 .شودمی داده شهریه تخفیف 10%
199 - - - 

 گلستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی

 گلستان استان کتول آبادعلی

 اجتماعی، رفاه و کار ،تعاون وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کارهب مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

 .باشدمی مرکز اختیار در قراردادی صورت به خوابگاه :اختصاصی شرایط

115 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گرگان دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و یدولت اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلستان کشاورزی جهاد

 (کردکوی)

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان -1 :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای دتایی با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 دامی علوم و طبیعی منابع گروه هایرشته به مربوط هایکالس -2. گردند کاربه مشغول تولیدی
 .گرددمی برگزار درگرگان

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گرگان واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر هخان عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 از برخی گذراندن جهت را الزم علمی بنیه رشته هر شدگانپذیرفته چنانچه -2.  گرددمی

 مجری آموزش مرکز تشخیص به بایستمی افراد قبیل این باشند، نداشته مصوب درسی واحدهای
 مطابق کارگر خانه عضو شدگانپذیرفته -3. بگذرانند جبرانی صورت به را دروس از برخی
 %70 سقف تا تحصیلی سالنیم هر در توانندمی کارگر خانه دانشجویی شهریه تخفیفات نامهآیین

 .شوند مندبهره شهریه تخفیف از ثابت شهریه

118 - - + 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 گلستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلستان استان کل دادگستری

 دسرا،دا از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت ،اختالف حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته اب منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط ارک سالیک حداقل انتخابی
 به -2. گرددمی زاربرگ عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط

 هر به نامثبت زمان در( همسر مادر، پدر، خواهر، برادر،) هستند خانواده یک از که دانشجویانی
 اقساط رتصو به شهریه تحصیلی ایهسالنیم بقیه در و شد خواهد داده %25 شهریه تخفیف یک

 .گرددیم ارایه موجود امکانات با سرویس سلف خدمات -3. گرددمی دریافت ماهه 4

119 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پیگیر شرکت

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و علوم پیشگامان تعاونی شرکت

 گلستان نوین فنون

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که دگردمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان ماعیاجت بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 .دارد وجود اداری وقت از خارج در هاکالس برگزاری امکان :اختصاصی شرایط

103 + + - 

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 مهارت و علم نواندیشان شرکت

 گلستان

 خصوص به صنعتی و تولیدی واحدهای در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 152 .باشد کار به مشغول انتخابی رشته با مرتبط با منطبق حرفه در خصوصی بخش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلستان ناستا انتظامی فرماندهی

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گرگان ایحرفه و یفن

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریرمایهس ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 کاووسگنبد

 خوابگاه -2. گرددمی برگزار عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 ارایه موجود امکانات با سرویسسلف خدمات -3. باشدمی دایر خصوصی بخش مشارکت با

 به سالیمن هر در و ورودی رشته هر سوم تا اول هایرتبه ممتاز دانشجویان به -4. گرددمی
 .گیردمی تعلق تخفیف متغیر، شهریه %10 و %15 ،%20ترتیب

199 + - + 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 2 کاووسگنبد
 برگزار اداری ساعات از خارج و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس :اختصاصی شرایط

 - - + 199 .شودمی
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 گلستان تاناس احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 نانجوا ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 گیالن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمال نیروی برهان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 ایثارگران امور و شهید بنیاد
 گیالن استان

 گیالن استان ایثارگران و شهدا عززم خانواده از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 114 .باشد ایپروژه و قراردادی پیمانی، رسمی، از اعم ایثارگران امور و شهید بنیاد کارمند یا و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 گیالن

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرانزلی دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رشت دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + - - 

 کاربردی - علمی زشآمو مرکز
 رودسر دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 گیالن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 گیالن واحد کارگر خانه

 ازرگانی،ب صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ارگرک خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 برگزار تعطیل یاما و عصر نوبت در المقدورحتی شاغلین هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 .باشدمی یارانه بدون سرویس سلف خدمات ارایه -2. گرددمی

118 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گیالن استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی ایهدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی
 صبح نوبت در هاکالس کلیه -2. باشدمی بومی داوطلبان مختص پذیرش -1 :اختصاصی شرایط
 .رددگمی برگزار

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 گیالن استان

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول نتخابیا رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 عمارلو فاراب البرز تعاونی شرکت

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق فهحر در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 اعطا بضاعت بی افراد به همچنین و باال به 17 معدل با دانشجویان به بورسیه :اختصاصی شرایط

 .گرددمی

103 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 واترتاید دریایی خدمات شرکت

 انزلی - خاورمیانه

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و ادارات ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
215 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمال دانیال شرکت

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ن،ایرا سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چوکا ـ ایران کاغذ و چوب صنایع

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل یفتعر
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل

116 + - - 

 کاربردی - علمی زشآمو مرکز
 گیالن استان انتظامی فرماندهی

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ

 (رشت)

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون حدها،وا ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لوشان فنی

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و ادارات ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
215 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انصاری شهید ایحرفه و فنی

 رشت

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 گیالن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سراصومعه ایحرفه و فنی

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق جتماعی،ا تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فومن ایحرفه و فنی

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه ن،تعاو توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گیالن استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 صنایع و علوم آموزش مرکز
 رشت خانکوچک میرزا شیالتی

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی های مجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان -1 :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 حدنصاب به درصورت خوابگاه و سرویس سلف خدمات یهارا -2. گردند کاربه مشغول تولیدی
 اولویت براساس و خاص شرایط تحت خوابگاه در اسکان ظرفیت و گرددمی فراهم دوره رسیدن

 .گیردمی قرار دانشجویان اختیار در

116 - - - 

 لرستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 لرستان استان

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :لشاغ تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاازمانس نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره
 لرستان استان گردشگری و دستی

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که رددگمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 داشته انتخابی رشته با متناسب جسمانی سالمت بایستمی شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط
 .باشند

177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - + - 199 - 1 ازنا

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لرستان استانداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - 1 الشتر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - + - 199 - 1 الیگودرز

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 بروجرد

 رایگان رینیکارآف هایدوره -2. گرددمی ارایه خودگردان صورتبه خوابگاه -1 :اختصاصی شرایط
 + - + 199 .شودمی برگزار برنامه فوق هایکالس عنوان به

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + + + 199 - 2 بروجرد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 لرستان

 ،اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادخرم دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 لرستان

 کاربردی - علمی آموزش رکزم
 لرستان کشاورزی جهاد

 (آبادخرم)

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ویجی،تر مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد رزیکشاو تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه خفیفت از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 .شوند برخوردار ویژه

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لرستان استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت ومتیحک تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق هحرف در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دورود

 کشوری ترتیب به دانشجویان کشوری و استانی برگزیده هایطرح به وام -1 :اختصاصی شرایط
 . گرددمی پرداخت ریال ونمیلی 30 و 20 ،10 استانی هایطرح و ریال میلیون 50 و 30 ،40
 کاربردی ـ علمی آموزش مرکز در تحصیل حال در زمانهم خانواده یک از که دانشجویانی به -2

 .شودمی داده شهریه تخفیف %10 تا دوره کل برای باشند،

199 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پلدختر گچآریا شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که دگردمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 کنندگانتولید تعاونی شرکت
 دامپروری و صنعت،کشاورزی

 بروجرد

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بروجرد پوشزاگرس شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، ی،تولید واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 به السنیم هر در رشته هر ورودی سوم تا اول رتبه ممتاز دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 دانشجویان -2. گیردمی تعلق تخفیف مرکز سهم متغیر و ثابت شهریه %5 و %10 ،%15 ترتیب
 .شوندمی استخدام پوش زاگرس شرکت در ممتاز

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سازییخچال صنایع شرکت

 لرستان استان

 در یا و تجارت و معدن ،صنعت وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - + 

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 آراد پارت کیان شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق هحرف در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بروجرد شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادخرم شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دورهسراب شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادشول شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 به تحصیلی سالنیم هر در رشته هر سوم تا اول رتبه ممتاز دانشجویان به :اختصاصی شرایط
 .شودمی داده شهریه تخفیف %10 و %15 ،%20 ترتیب

120 - + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لرستان شیشه

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که ددگرمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لرستان استان انتظامی فرماندهی

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .دباش نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 لرستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی تموسسا سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 سالنیم هر رد اولویت ترتیب به رشته ره سوم تا اول برتر دانشجویان به -1 :اختصاصی شرایط
 از که نشجویانیدا به -2. شودمی داده مرکز شهریه کل از تخفیف %15 و %20 ،%25 تحصیلی

 تحصیلی سالنیم هر در نفر هر به هستند تحصیل به مشغول مرکز در بیشتر یا نفر 2 خانواده یک
 امداد کمیته پوشش تحت جویاندانش به -3. شودمی داده مرکز سوی از شهریه تخفیف  10%

 .گرددیم اعطا مرکز سوی از شهریه تخفیف %10 تحصیلی سالنیم هر در( ره) خمینی امام حضرت

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادخرم ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان

 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی ندوقص
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهدای) - نزاجا مهندسی

 (بروجرد

 کارمند و داررجهد افسر، از اعم ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 127 .گرددمی اطالق باشند، کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در که

 مازندران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی ایشور و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
 .باشدمی خودگردان صورت به خوابگاه :اختصاصی شرایط

120 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوانان و ورزش کل اداره

 مازندران

 ادارات از یکی قراردادی یا رسمی کارمند که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در و بوده ادارات دیگر ورزشی بخش در یا و ورزشی هایهیات یا و ورزش
 معرفی آموزشی موسسه این به اداره آن مقام باالترین از است الزم و باشد کاربه مشغول انتخابی

 .شود

166 - - - 

 اربردیک - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 مازندران

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابل دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن هتابع
 .باشد کاربه

214 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران کشاورزی جهاد

 (بابلسر)

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و دانشکار متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران کشاورزی جهاد

 (تنکابن)

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، ماتخد دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش غلشا سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو نکشاورزا از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول ولیدیت

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرقائم 19 واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 گرکار خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 .بود خواهد دایر سرویس سلف مرکز، به ارزاق سهمیه تخصیص صورت در :اختصاصی شرایط

118 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 مازندران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + - + 199 .پذیردمی مانجا هاخوابگاه در اسکان جهت هماهنگی و مشاوره :اختصاصی شرایط بابل خشرودپی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران استان کل دادگستری

 دسرا،دا از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته اب منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پیشرانه شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 شرکت در نخبه دانشجویان تحصیل ماتما از بعد یا همزمان اشتغال امکان -1 :اختصاصی شرایط
 .باشدمی یارانه بدون سرویس سلف خدمات ارایه -2. دارد وجود وابسته هایشرکت یا و

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت

 تنکابن

 هایهاتحادی اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 خواهد تعلق مرکز شهریه تخفیف %25 ترم هر در رشته هر اول هایرتبه به :اختصاصی شرایط
 .گرفت

116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاغذ و چوب صنایع شرکت

 مازندران

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایسازه فلزی صنایع شرکت

 مازندران سنگین

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، ولیدی،ت واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابلسر گستر فراگردش شرکت

 (میزبان)

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل ریفتع
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 داشته را تحصیلی رشته با متناسب جسمانی سالمت بایستمی شدگانپذیرفته :اختصاصی شرایط
 .باشند

177 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن عت،صن وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 سالنیم هر در تحصیلی مقطع و رشته هر در برتر دانشجویان از نفر سه به -1 :اختصاصی شرایط
 . گرددمی اهدا فتخفی( مرکز سهمیه شهریه از) %30 تا %100 از سوم تا اول نفر ترتیببه
 . باشدمی رایگان صورتبه سیاحتی و فرهنگی علمی، اردوهای کلیه ذهاب و ایاب هزینه -2
 .گرددمی توزیع روزانه صورتبه مرکز سوی از یارانه با گرم غذای وعده یک -3

176 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 مازندران

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و نگفره وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 مازندران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن عهتاب هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی سساتمو سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته اب منطبق حرفه

 خواهران مختص آموزش مرکز نظارت با و خودگردان صورت به خوابگاه :اختصاصی شرایط
 .باشدمی

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی نتامی بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .شدبا کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کالی شرفدار ایحرفه و فنی

 ساری

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه کبان اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول تخابیان رشته

103 - + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هتلداری ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با قمنطب حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چالوس کارآموزان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی
 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، رتوزا
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کالردشت گلدشت

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و هاواحد و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
 التحصیالنفارغ جهت -2. باشدمی پذیرامکان غیربومی دانشجویان اسکان -1 :اختصاصی شرایط

 .دارد وجود زاییاشتغال امکان هتلداری مدیریت هایرشته

177 - - - 

 کاربردی - علمی زشآمو مرکز
 پیروز مهر

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه رد خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مازندران آموزشی واحد

 مرتبط غیردولتی یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 110 .باشد فعالیت مشغول برق و آب صنعت با

 اربردیک - علمی آموزش مرکز
 مازندران استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 + - - 

 طبیعی منابع آموزش مرکز
 (کالرآباد) مازندران

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران اورزی،کش تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 میاسال شورای تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 + + - 

 مرکزی
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی
 مرکزی

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 مرکزی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی

 ساوه شهرستان

 ی،اجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی هرفا و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته یهاسازمان

 منطبق حرفه رد دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 - - - 

 کاربردی - علمی وزشآم مرکز
 اراک دانشگاهی جهاد

 هایهزیرمجموع در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول نتخابیا رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + - - 

 ردیکارب - علمی آموزش مرکز
 ساوه دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ورنیم هیدانشگا جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دادگستری، محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،وهق به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و دولتی از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 ربردیکا - علمی آموزش مرکز
 اراک حدید صنعتی شرکت

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (اراک) هپکو شرکت

( 1678 کدرشته) راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی رشته در  :شاغل تعریف
 فنی یهاکارگاه در یا و هپکو شرکت هاینمایندگی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل

 از پس خدمات کیفی، کنترل مونتاژ، واحدهای در یا و باشد داشته اشتغال راهسازی هایشرکت
 .باشد داشته کار به اشتغال هپکو، شرکت تحقیقات و مهندسی فروش،

 فردی به شاغل( 1679 کدرشته) راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی رشته در
 .باشد کاربه مشغول کرمان استان راهسازی یا و معدن صنعت، در که گرددمی اطالق

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل هارشته سایر در
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش رسای در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با
 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی رشته اجرای محل: اختصاصی ایطرش
 .باشدمی کرمان در( 1679 کدرشته)

197 
 
 
 

250 
 
 

176 

+ + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوه شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان دستی صنایع

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان انتظامی فرماندهی

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل ریفتع
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اراک 1 احدو هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و نگیفره موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 کاربردی ـ علمی جامع دانشگاه نظارت تحت خودگردان صورت به خوابگاه :اختصاصی شرایط
 .گرددمی ارایه

212 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خمین 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و یک درجه ایحرفه و فنی

 تخصصی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :غلشا تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 مرکزی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوه مهارت ایحرفه و فنی

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 یکاربرد - علمی آموزش مرکز
 صفا صنعتی گروه

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 قمنطب حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اراک سازیماشین

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی
 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، رتوزا
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .است برادران مختص خوابگاه :اختصاصی شرایط

176 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 هرمزگان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 هرمزگان استان

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،شگاهآموز موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان داریاستان

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و ستیبهزی

 هرمزگان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایاهدستگ در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارسیان

 تا اطراف شهرهای از محور 4 به دانشجویی ذهاب و ایاب سرویس -1 :اختصاصی شرایط
 دانشجویی امور نظر زیر و خودگردان شکل به خوابگاه -2. دارد وجود کیلومتری 60 هایفاصله

 .دارد وجود فرهنگی
199 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرعباس دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در یردولتیغ و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان کشاورزی جهاد

 (بندرعباس)

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، لیدیتو هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،
 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانتسهیل
 و کشاورزی زمین دارای روستاییان و کشاورزان دیپلمه فرزندان :اختصاصی شرایط

 اسالمی ایشور تایید با کشاورزی ایحرفه و فنی و کاردانش متوسطه هایدوره التحصیالنفارغ
 شهریه تخفیف از و پذیرش آزاد سهمیه در توانندمی سکونت محل کشاورزی جهاد اداره و روستا
 واحدهای از یکی در تحصیل از فراغت از پس که گردند متعهد بایستمی و شوند برخوردار ویژه

 .گردند کاربه مشغول تولیدی

116 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تایدواتر یاییدر خدمات شرکت

 بندرعباس - خاورمیانه

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و ادارات ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
215 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قشم شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرعباس هوانوردی صنعت

 هوایی نیروی کشوری، هواپیمایی سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 هوانوردی صنعت با مرتبط هایحرفه در یا و هواپیمایی هایشرکت ،(انتظامی نیروی سپاه، ارتش،)
 .باشد کاربه مشغول قشم هواپیمایی یا

164 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ

 (بندرلنگه)

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 .گرددیم ارایه خودگردان صورت به خوابگاه :اختصاصی شرایط

212 + + - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 هرمزگان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرعباس ایحرفه و فنی

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان اشتر مالک

 پشتیبانی و دفاع وزارت رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 128 .باشد نموده اخذ ذیربط سازمان انسانی نیروی معاونت از تحصیل مجوز و بوده مسلح نیروهای

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان استان احمرهالل

 (میناب)

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

 . است الزامی شاغلین پذیرش جهت مافوق مقام باالترین موافقت -1 :اختصاصی شرایط
 . باشند موثر معلولیت هرگونه فاقد و برخوردار الزم جسمی توانایی از بایستمی متقاضیان -2
 .ندارد شدگانپذیرفته استخدام درخصوص مسئولیتی احمر هالل جمعیت -3

123 - - - 

 همدان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 همدان استان اجتماعی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه نای تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 همدان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایزمانسا
 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان بدنی تربیت

 ادارات از یکی قراردادی یا رسمی کارمند که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در و بوده ادارات دیگر ورزشی بخش در یا و ورزشی هایهیات یا و ورزش
 معرفی آموزشی موسسه این به اداره آن مقام ترینباال از است الزم و باشد کاربه مشغول انتخابی

 .شود

166 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان دانشگاهی جهاد

 هایزیرمجموعه در یا و دانشگاهی جهاد در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مشغول انتخابی رشته با قمنطب حرفه در غیردولتی و دولتی اجرایی هایدستگاه سایر یا و آن تابعه

 .باشد کاربه
214 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان کشاورزی جهاد

 هایاتحادیه اعضای و پیشرو کشاورزان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ترویجی، مددکاران کشاورزی، تولیدی هایمجتمع هاصنعت و کشت کشاورزی، صنفی، تولیدی،

 .باشد کشاورزی تولیدات بعد و حین قبل، خدمات دهندگانارایه و روستایی گرانهیلتس
116 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

118 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان کل دادگستری

 دادسرا، از اعم قضایی واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 وزارت حکومتی تعزیرات سازمان اداری، عدالت دیوان کشور، عالی دیوان دگستری،دا محاکم

 هایسازمان و ستادی واحدهای قضاییه،قوه اطالعات و حفاظت اختالف، حل شوراهای دادگستری،
 هاشرکت و اجرایی هایدستگاه سایر خاص، و عام ضابطین کارشناسان، کانون قضاییه،قوه به وابسته

 رشته با منطبق حرفه در انقالبی نهادهای و غیردولتی عمومی موسسات غیردولتی، و تیدول از اعم
 .باشد کاربه مشغول و داشته مرتبط کار سالیک حداقل انتخابی

119 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مواد و رنگ تولید شرکت

 ثابت الوان شیمیایی

 حرفه در و باشد شرکت این بیمه پوشش تحت ماه 3 از بیش که پرسنلی به شاغل :شاغل تعریف
 + + + 198 .گرددمی اطالق باشد، کاربه مشغول و داشته کار سابقه سالیک انتخابی رشته با منطبق

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نهاوند شهرداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری ،شهرداری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان اللجین دستی صنایع

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان انتظامی فرماندهی

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسدآباد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه ولمشم هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



174 

 

 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 همدان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی ای و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل راتادا از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی سساتمو سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی مینتا بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه شغولم انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسدآباد ایحرفه و فنی

 سایر یا و یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک ،اجتماعی
 مید،ا کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی تهرش

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مریانج ایحرفه و فنی

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 مینتا سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 + + + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - - + 199 - مالیر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هگمتانه میراث

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال داوطلب یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 - - - 

 یزد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 یزد اناست گردشگری و دستی

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در آن با مرتبط خصوصی موسسات در یا و تابعه مراکز و واحدها و گردشگری

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته
177 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد نانجوا و ورزش کل اداره

 ادارات از یکی قراردادی یا رسمی کارمند که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 رشته با منطبق حرفه در و بوده ادارات دیگر ورزشی بخش در یا و ورزشی هایهیات یا و ورزش
 عرفیم آموزشی موسسه این به اداره آن مقام باالترین از است الزم و باشد کاربه مشغول انتخابی

 .شود

166 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استانداری

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + - + 199 - بافق

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 - + + 137 .باشد زندانی مددجو صورت به زندان در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف یزد مرکزی زندان 9بعثت 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی

 یزد

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق رفهح در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + + - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اجتماعی تامین و بهزیستی

 میبد شهرستان

 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 استانی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تابعه هایسازمان کل ادارات آن، به وابسته هایسازمان

 منطبق حرفه در دولتی اجرایی هایدستگاه در یا و هاآن نظارت تحت غیردولتی و دولتی مراکز و
 .باشد کاربه مشغول قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به انتخابی رشته با

115 + + + 

 دیکاربر - علمی آموزش مرکز
 یزد االئمه جواد

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی سساتمو سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

 .باشدمی خواهران مختص خوابگاه :اختصاصی شرایط

212 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد واحد کارگر خانه

 بازرگانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 کارگر خانه عضو و کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در صنفی و توزیعی خدماتی،
 .باشد( ایران کارگران عالی کنفدراسیون) ایران اسالمی جمهوری

 برگزار تعطیل ایام و عصر نوبت در المقدورحتی لینشاغ هایکالس -1 :اختصاصی شرایط
 در توانندمی کارگر خانه دانشجویی شهریه تخفیف نامهآیین مطابق شدگانپذیرفته -2. گرددمی
 .شوند مندبهره شهریه تخفیف از ثابت شهریه %70 سقف تا تحصیلی سالنیم هر

118 - - - 

 گروه آموزشی هیوا
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 94سال  ماهبهمن ایدوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه مجری آموزشی مراکز رفاهی امکانات و اشتغال کد اختصاصی، شرایط شاغل، تعریف(: 5) شماره ادامه جدول

 کد اختصاصی شرایط و شاغل تعریف مرکز نام استان نام
 اشتغال

 رفاهی امکانات

 سلف
 سرویس

 خوابگاه
 وسیله
 و ایاب

 ذهاب

 یزد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میبد خبر

 سایر و اسالمی جمهوری خبرگزاری در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل عریفت
 مراکز یات،نشر فرهنگی، مراکز ها،عمومی روابط اسالمی، جمهوری سیمای و صدا ها،خبرگزاری

 .باشد کاربه مشغول و داشته کار سابقه انتخابی رشته در تبلیغاتی
138 - + - 

 یکاربرد - علمی آموزش مرکز
 یزد شهرسازی و ساختمان

 یا و شهرسازی و راه وزارت در که که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 و دولتی هایبخش سایر یا و ادارات ها،سازمان ها،شرکت از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی
 دانشجویان رفاه صندوق سوی از یارانه تخصیص صورت در سرویس سلف :اختصاصی شرایط

 .بود خواهد دایر

215 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی هایشهرک شرکت

 اردکان

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 .گرددمی برگزار تعطیل روزهای و عصرها هاکالس :اختصاصی شرایط

176 - - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد هرداریش

 بخشداری، فرمانداری، استانداری، در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 حرفه در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به روستا و شهر اسالمی شورای و دهیاری شهرداری،

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق
120 + - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استان انتظامی هیفرماند

 پلیس و انتظامی نیروی رسمی کارکنان از که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 معاونت از تحصیل مجوز و باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق رسته در و بوده افتخاری

 .باشد نموده اخذ را ذیربط رده انسانی نیروی
122 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد 1 واحد هنر و فرهنگ

 یکی یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 ها،نهاد ها،سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل ادارات از اعم آن تابعه هایزیرمجموعه از

 هنری و فرهنگی موسسات سایر در یا و هاانجمن و مراکز ها،کانون واحدها، ها،آموزشگاه موسسات،
 در اجتماعی تامین بیمه مشمول هنری و فرهنگی مراکز یا و دولتی هایارگان و هاسازمان نهادها،
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با منطبق حرفه

212 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایخامنه الهآیت ایحرفه و فنی

 یزد

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به لشاغ :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، گذاریسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، متسال بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
( ره) خمینی امام ایحرفه و فنی

 تفت

 سایر یا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 تامین سازمان کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از اعم وزارتخانه این تابعه هایسازمان

 تعاون، ریگذاسرمایه ضمانت صندوق اجتماعی، تامین و کار موسسه تعاون، توسعه بانک اجتماعی،
 امید، کارآفرینی صندوق عشایر، و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق ایران، سالمت بیمه سازمان
 با منطبق حرفه در تعاون هایاتاق و تعاون هایاتحادیه ها،تعاونی نیز و کشور بازنشستگی صندوق

 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته

103 - - - 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میبد کاشی جتمعم

 در یا و تجارت و معدن صنعت، وزارت در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 به وابسته نحوی به که غیردولتی یا دولتی از اعم صنعتی، خدماتی، تولیدی، واحدهای از یکی

 منطبق حرفه در خصوصی و دولتی هایبخش سایر در یا و بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 .باشد کاربه مشغول انتخابی رشته با

 هایکالس -2. شودمی کمک غیربومی دانشجویان اسکان به -1 :اختصاصی شرایط
 معدل دارای دانشجویان به -3. گرددمی برگزار عصر نوبت در ترجیحا شاغل شدگانپذیرفته

 تخفیف تحصیلیسال در شهریه %20 مبلغ به ورودی رشته آن دانشجویان %10 تعداد به 18 باالی
 .گیردمی تعلق شهریه

176 + - + 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 + - + 199 - میبد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قنات آموزشی واحد

 مرتبط غیردولتی یا دولتی مشاغل از یکی در که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 - - - 110 .باشد فعالیت مشغول برق و آب صنعت با

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استان احمرهالل

 در قراردادی یا پیمانی رسمی، صورت به که گرددمی اطالق فردی به شاغل :شاغل تعریف
 با منطبق حرفه در هاآن تابعه هایشرکت و هاارگان ها،سازمان سایر یا و احمر هالل جمعیت

 جوانان ـ امدادگران) احمر هالل جمعیت فعال وطلبدا یا و باشد خدمت به مشغول انتخابی رشته
 .باشد مربوط سازمان تایید با( داوطلبان ـ

123 + - - 

 آموزشی مراکز سایر
 از اعم هاشرکت و اجرایی هایدستگاه در که گرددمی اطالق فردی به شاغل: شاغل تعریف
 داشته مرتبط کار سابقه سال یک حداقل انتخابی رشته با منطبق حرفه در غیردولتی یا دولتی

 .باشد کار به مشغول و
199 - 

ها در جدول فوق درج گردیده ها در جدول فوق درج نگردیده و نیز مراکزی که عنوان آنمختص مراکز آموزشی که عنوان آن 199تعریف شاغل با کد اشتغال 
 باشد.ولیکن تعریف خاصی از داوطلب شاغل ارایه نشده است، می

باشد، در صورت وجود رشته مرتبط در می 250الی  100( یکی از کدهای 5های مندرج در جدول شماره )ها براساس تعریفغلی که کد اشتغال آنداوطلبان شا ●
 توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند.( می199سایر مراکز آموزشی )با کد اشتغال 

 باشند.درج نگردیده است فاقد شرایط اختصاصی و امکانات رفاهی می ها در جدول فوقمراکز آموزشی که عنوان آن ●

 گروه آموزشی هیوا
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 101 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 6) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 129 مخابرات و پست کاربردی ـ علمی دانشکده تهران تهران زن،مرد 50 20 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی 1001

  دور راه مخابراتی صنایع شرکت شیراز فارس زن،مرد 40 35 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی 1002
 188 شیراز - ایران

 188 شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات شیراز فارس زن،مرد 35 40 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی دانیکار 1003
 113 تبریز استاندارد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1004
 103 تبریز یک شماره ایحرفه و نیف تبریز شرقی آذربایجان مرد 30 45 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1005
 176 تبریز سازیماشین گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1006
 199 ارومیه صنعتی دانشگاه ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1007
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1008
 176 خودرو ایران صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز زن،مرد 15 35 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1009
 134 میثاق سازانقطعه شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1010
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران مرد 25 25 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1011
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران مرد 25 25 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1012
 176 الکتریک پارس کارخانجات شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1013
 176 خودرو ایران صنعتی گروه تهران تهران زن،مرد 25 50 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1014
 176 دماوند آسانسورسازی شرکت دماوند تهران زن،مرد 40 35 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1015
 110 رضویخراسان پژوهشی و آموزشی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 60 - صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1016

 صنعتی - علمی خدمات شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 صنعتی الکترونیک نیف کاردانی 1017
 176 (مشهد) رضویخراسان

 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1018
 199 1 یشابورن نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1019
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان زن،مرد 30 45 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1020
 103 فارسخلیج ایحرفه و فنی شیراز فارس زن،مرد 15 30 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1021
 188 شیراز - ایران مخابراتی اتکارخانج شیراز فارس زن،مرد 40 35 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1022

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 75 - صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1023
 176 محرکه نیرو البرز

 214 کرمانشاه دانشگاهی جهاد کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 45 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1024
 103 کرمانشاه پیشرفته هایمهارت ایحرفه و فنی کرمانشاه انشاهکرم زن،مرد 15 60 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1025

 و کهگیلویه زن،مرد 30 45 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1026
 176 صنعت بویر شرکت یاسوج بویراحمد

 164 بندرعباس هوانوردی صنعت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 35 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی 1027
 135 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز زن،مرد 35 40 هواپیما اویونیک فنی یکاردان 1028
 128 هوایی صنایع سازمان تهران تهران زن،مرد 35 40 هواپیما اویونیک فنی کاردانی 1029
 164 تهران هوانوردی صنعت تهران تهران زن،مرد 40 35 هواپیما اویونیک فنی کاردانی 1030
 164 تهران هوایی خدمات و فنون تهران تهران زن،مرد 35 40 هواپیما اویونیک فنی کاردانی 1031
 164 ساها هواپیمایی تهران تهران زن،مرد 30 45 هواپیما اویونیک فنی کاردانی 1032
 164 مشهد هوانوردی صنعت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 50 هواپیما اویونیک فنی کاردانی 1033
 164 مشهد هوایی خدمات و فنون مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 30 هواپیما اویونیک یفن کاردانی 1034
 164 ماهان هواپیمایی شرکت کرمان کرمان زن،مرد 15 60 هواپیما اویونیک فنی کاردانی 1035
 164 بندرعباس هوانوردی صنعت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 35 هواپیما اویونیک فنی کاردانی 1036

 پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع اهواز خوزستان زن،مرد 40 35 نیروگاه الکتریک - برق فنی کاردانی 1037
 110 خوزستان برق و آب صنعت 

 110 اصفهان پژوهشی و آموزشی مجتمع اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 انتقال - برق فنی کاردانی 1038
 110 نیرو آگاهان تهران نتهرا زن،مرد 45 30 انتقال - برق فنی کاردانی 1039
 110 رضویخراسان پژوهشی و آموزشی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 45 انتقال - برق فنی کاردانی 1040
 110 زنجان برق و آب صنعت زنجان زنجان زن،مرد 35 35 انتقال - برق فنی کاردانی 1041
 110 فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع زشیرا فارس زن،مرد 35 35 انتقال - برق فنی کاردانی 1042
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 75 - انتقال - برق فنی کاردانی 1043
 110 مازندران آموزشی واحد ساری مازندران مرد 30 45 انتقال - برق فنی کاردانی 1044
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 45 30 انتقال - برق فنی کاردانی 1045
 110 قنات آموزشی واحد تفت یزد زن،مرد 75 - انتقال - برق فنی کاردانی 1046
 127 (امانی سرلشکر شهید) نزاجا پشتیبانی تهران تهران مرد 25 - زرهی خودروهای برق - برق فنی کاردانی 1047

 گروه آموزشی هیوا
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 101 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 6) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 127 (کرمی سرلشکر شهید) - نزاجا زرهی شیراز فارس مرد 45 30 زرهی خودروهای برق - برق فنی کاردانی 1048
 110 آذربایجان پژوهشی و آموزشی مجتمع تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 25 25 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1049
 113 تبریز استاندارد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1050
 176 تبریز کمپرسورسازی شرکت تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1051
 176 تبریز سازیماشین گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1052
 199 داشتیکمه شهریار استاد داشتیکمه شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1053
 176 مراغه غذایی صنایع مراغه شرقی آذربایجان زن،مرد 30 25 صنعتی برق - برق نیف کاردانی 1054
 199 ارومیه صنعتی دانشگاه ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1055
 176 پاشایران شرکت ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1056
 103 ارومیه ایحرفه و فنی ارومیه غربی آذربایجان مرد 30 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1057
 103 میاندوآب ایحرفه و فنی میاندوآب غربی آذربایجان مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1058
 176 اردبیل آهن ذوب شرکت اردبیل اردبیل زن،مرد 15 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1059
 103 اردبیل ایحرفه و فنی اردبیل اردبیل زن،مرد 15 15 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1060
 103 خلخال ایحرفه و فنی خلخال اردبیل زن،مرد 15 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1061
 199 بیدگل و آران بیدگل و آران اصفهان مرد 15 25 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1062
 110 اصفهان پژوهشی و آموزشی مجتمع اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1063
 213 اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه اصفهان اصفهان مرد 40 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1064
 103 اصفهان ایحرفه و فنی اناصفه اصفهان مرد 15 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1065
 176 سپاهان ماهان صنعتی توسعه گروه اصفهان اصفهان مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1066
 176 انتخاب صنعتی گروه اصفهان اصفهان مرد 75 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1067
 199 کرون و تیران کرون و تیران اصفهان مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1068
 199 بیابانک و خور خوروبیابانک اصفهان زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1069
 103 کاشان ایحرفه و فنی کاشان اصفهان زن،مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1070
 199 مبارکه مبارکه اصفهان مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1071
 118 کرج واحد کارگر خانه کرج البرز مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1072
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1073
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1074
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق نیف کاردانی 1075
 134 میثاق سازانقطعه شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1076
 103 رهبری شهید ایحرفه و فنی کرج البرز مرد 15 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1077
 176 ماموت صنعتی مجتمع کرج البرز مرد 45 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1078
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1079
 199 1 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 75 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1080
 199 2 ایالم یالما ایالم زن،مرد 60 15 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1081
 103 ایالم ایحرفه و فنی ایالم ایالم زن،مرد 30 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1082
 199 ایوان ایوان ایالم مرد 15 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1083
 199 1 شهردره شهردره ایالم زن،مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1084
 199 دهلران دهلران ایالم زن،مرد 35 35 صنعتی برق - برق نیف کاردانی 1085
 103 بوشهر ایحرفه و فنی بوشهر بوشهر زن،مرد 45 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1086
 176 بوشهر پلیمر صنعتی گروه بوشهر بوشهر زن،مرد 20 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1087
 103 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی کنگان بوشهر مرد 35 35 تیصنع برق - برق فنی کاردانی 1088
 199 کنگان کنگان بوشهر مرد 25 15 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1089
 215 گناوه بندرسازان گناوه بوشهر مرد 30 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1090
 118 اسالمشهر واحد کارگر خانه اسالمشهر تهران مرد 20 15 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1091
 176 کارپیچ پوالد شرکت پاکدشت تهران مرد 35 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1092
 110 نیرو آگاهان تهران تهران زن،مرد 45 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1093
 176 آذین استیل شرکت تهران تهران مرد 10 25 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1094
 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1095
 176 الکتریک پارس کارخانجات شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1096
 176 (عج) قائم غالت صنایع تهران تهران مرد 75 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1097
 155 پارس پروفیل جهان شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1098
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 101 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 6) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 118 قدسشهر واحد کارگر خانه قدس تهران مرد 25 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1099

 و چهارمحال مرد 20 55 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1100
 103 شهرکرد یک شماره یاحرفه و فنی شهرکرد بختیاری

 و چهارمحال مرد 20 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1101
 199 لردگان لردگان بختیاری

 103 بیرجند ایحرفه و فنی بیرجند جنوبی خراسان مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1102
 120 سرایان شهرداری انسرای جنوبی خراسان زن،مرد 15 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1103
 103 قاین ایحرفه و فنی قائنات جنوبی خراسان مرد 15 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1104
 199 1 حیدریه تربت حیدریهتربت رضوی خراسان زن،مرد 15 15 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1105
 176 جوین صنعت و کشت شرکت ینجو رضوی خراسان مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1106
 176 سنگان آهنسنگ مجتمع خواف رضوی خراسان مرد 35 25 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1107
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان مرد 40 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1108
 176 شرق انهیکد شرکت قوچان رضوی خراسان زن،مرد 20 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1109
 110 رضویخراسان پژوهشی و آموزشی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 60 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1110
 176 یارتوس تصمیم مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1111
 118 مشهد واحد کارگر خانه دمشه رضوی خراسان زن،مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1112
 176 چینیتوس شرکت مشهد رضوی خراسان مرد 30 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1113

 صنعتی - علمی خدمات شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1114
 176 (مشهد) رضویخراسان

 176 رضویخراسان صنعتی هایشهرک شرکت مشهد رضوی خراسان مرد 20 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1115
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1116
 176 الکتریک خیام صنایع شرکت نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 40 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1117
 176 صبا کیمیای فوالد تولیدی شرکت اسفراین شمالی خراسان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی نیکاردا 1118
 103 شیروان ایحرفه و فنی شیروان شمالی خراسان مرد 15 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1119
 213 خوزستان استان گرانکار اسالمی جامعه اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1120
 176 خوزستان فوالد شرکت اهواز خوزستان مرد 25 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1121
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1122
 103 (ع) علی امام ایحرفه و فنی اهواز خوزستان مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1123

1124 
 زردکوه تیزکاران شرکت ایزه خوزستان زن،مرد 75 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی *

215 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 176 شوشتر ینآذ شرکت شوشتر خوزستان مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1125
 199 ابهر ابهر زنجان زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1126
 103 خدابنده ایحرفه و فنی خدابنده زنجان زن،مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1127
 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1128
 110 زنجان برق و آب صنعت زنجان زنجان زن،مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1129
 103 زنجان ایحرفه و فنی زنجان زنجان زن،مرد 20 55 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1130
 176 کالسیمین شرکت نشانماه زنجان مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1131
 185 کلران شیمیایی تولیدی شرکت سمنان سمنان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی نیکاردا 1132
 186 روستا صنعتی شرکت سمنان سمنان مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1133
 103 سمنان ایحرفه و فنی سمنان سمنان مرد 30 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1134
 176 مغان کابل و سیم شرکت شاهرود سمنان زن،مرد 30 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1135
 103 شاهرود ایحرفه و فنی شاهرود سمنان زن،مرد 15 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1136

 و سیستان زن،مرد 20 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1137
 103 ایرانشهر ایحرفه و فنی ایرانشهر بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1138
 103 چابهار ایحرفه و فنی چابهار بلوچستان

 و سیستان مرد 30 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1139
 103 زابل ایحرفه و فنی زابل بلوچستان

 و سیستان مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1140
 103 زاهدان ایحرفه و فنی زاهدان بلوچستان

 و سیستان مرد 15 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1141
 103 سراوان ایحرفه و فنی سراوان بلوچستان

 199 پاسارگاد پاسارگاد فارس زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1142

 گروه آموزشی هیوا
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 101 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 6) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 110 فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع شیراز فارس مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1143
 176 دنا الستیک تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1144
 103 فارسخلیج ایحرفه و فنی شیراز فارس زن،مرد 15 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1145
 103 المرد شهرستان ایحرفه و فنی المرد فارس زن،مرد 15 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1146

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1147
 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 75 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1148
 176 محرکه نیرو البرز

 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین زوینق قزوین زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1149
 199 الموت کالیهمعلم قزوین زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1150
 103 قم استان ایحرفه و فنی کل اداره قم قم مرد 20 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1151
 103 سنندج ایحرفه و نیف سنندج کردستان زن،مرد 15 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1152
 199 1 قروه قروه کردستان زن،مرد 35 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1153
 103 کامیاران ایحرفه و فنی کامیاران کردستان زن،مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1154
 103 ردسیرب ایحرفه و فنی بردسیر کرمان مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1155
 103 جیرفت ایحرفه و فنی جیرفت کرمان مرد 20 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1156
 103 راور ایحرفه و فنی راور کرمان مرد 15 25 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1157
 199 یرجانس نوبنیاد آزاد عالی آموزش موسسه سیرجان کرمان مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1158
 199 بابک شهر بابکشهر کرمان مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1159
 176 بلداالمین کرمان کرمان زن،مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1160
 118 کرمان واحد کارگر خانه کرمان کرمان مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1161
 103 کرمان ایحرفه و فنی کرمان کرمان مرد 15 25 صنعتی برق - رقب فنی کاردانی 1162
 199 (ع) رضا امام غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1163
 103 سنقر ایحرفه و فنی سنقر کرمانشاه زن،مرد 15 25 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1164
 110 غرب پژوهشی و آموزشی مجتمع کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1165
 176 غرب پویا تولیدی شرکت کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1166
 103 کرمانشاه هپیشرفت هایمهارت ایحرفه و فنی کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1167

 و کهگیلویه مرد 15 25 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1168
 103 دهدشت برادران ایحرفه و فنی دهدشت بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 15 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1169
 103 دوگنبدان ایحرفه و فنی گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1170
 176 صنعت بویر شرکت یاسوج بویراحمد

  تعاونی شرکت گرگان گلستان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1171
 103 گلستان نوین فنون و علوم پیشگامان

 103 گرگان ایحرفه و فنی گرگان گلستان زن،مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1172
 199 2 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی اردانیک 1173
 118 1 گیالن واحد کارگر خانه رشت گیالن مرد 30 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1174
 103 رشت انصاری شهید ایحرفه و فنی رشت گیالن مرد 30 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1175
 116 چوکا ـ ایران کاغذ و چوب صنایع رضوانشهر گیالن زن،مرد 40 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1176
 103 عمارلو فاراب البرز تعاونی شرکت رودبار گیالن زن،مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1177
 103 سراصومعه ایحرفه و فنی سراصومعه گیالن مرد 20 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1178
 199 1 تالش طوالش گیالن زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1179
 199 1 ازنا ازنا لرستان زن،مرد 30 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1180
 199 1 الیگودرز الیگودرز لرستان زن،مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1181
 176 لرستان شیشه الیگودرز لرستان زن،مرد 15 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1182

 کنندگانتولید تعاونی شرکت بروجرد لرستان زن،مرد 40 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1183
 176 بروجرد دامپروری و صنعت،کشاورزی

 176 پلدختر گچآریا شرکت پلدختر لرستان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1184
 176 لرستان استان سازییخچال صنایع شرکت آبادخرم لرستان زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی اردانیک 1185
 103 آبادخرم ایحرفه و فنی آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1186
 199 1 کوهدشت کوهدشت لرستان زن،مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1187
 199 بابل بابل مازندران مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1188

 گروه آموزشی هیوا
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 101 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 6) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 199 بهشهر بهشهر مازندران مرد 20 55 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1189
 176 چالوس کارآموزان چالوس مازندران زن،مرد 75 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1190
 176 پیشرانه شرکت ساری مازندران زن،مرد 75 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1191
 176 مازندران کاغذ و چوب صنایع شرکت ساری مازندران زن،مرد 35 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1192
 103 ساری کالی شرفدار ایحرفه و فنی ساری مازندران زن،مرد 15 25 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1193
 110 مازندران آموزشی واحد ساری مازندران مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1194
 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران مرد 75 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1195
 118 شهرقائم 19 واحد کارگر خانه شهرقائم مازندران مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1196
 214 اراک دانشگاهی جهاد اراک مرکزی زن،مرد 25 45 صنعتی قبر - برق فنی کاردانی 1197
 103 تخصصی و یک درجه ایحرفه و فنی اراک مرکزی مرد 25 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1198
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی زن،مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1199
 103 ساوه مهارت ایحرفه و فنی ساوه مرکزی مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1200
 176 صفا صنعتی گروه ساوه مرکزی مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1201
 103 بندرعباس ایحرفه و فنی عباسبندر هرمزگان مرد 40 35 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1202
 128 هرمزگان اشتر مالک عباسبندر هرمزگان مرد 15 60 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1203
 199 پارسیان پارسیان هرمزگان زن،مرد 15 20 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1204
 103 اسدآباد ایحرفه و فنی اسدآباد همدان مرد 30 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1205
 198 ثابت الوان شیمیایی مواد و رنگ تولید شرکت درآهنگکبو همدان زن،مرد 20 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1206
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1207
 214 همدان دانشگاهی جهاد همدان همدان زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1208
 103 مریانج ایحرفه و فنی همدان همدان زن،مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1209
 176 اردکان صنعتی هایشهرک شرکت اردکان یزد مرد 75 - صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1210
 199 بافق بافق یزد مرد 45 30 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1211
 103 تفت( ره) نیخمی امام ایحرفه و فنی تفت یزد زن،مرد 15 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1212
 199 میبد میبد یزد مرد 30 45 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1213
 103 یزد ایخامنه الهآیت ایحرفه و فنی یزد یزد مرد 35 40 صنعتی برق - برق فنی کاردانی 1214
 111 آمیکو جلفا شرقی آذربایجان مرد 20 20 سنگین آالتماشین برق - برق فنی کاردانی 1215
 110 آذربایجان پژوهشی و آموزشی مجتمع تبریز شرقی آذربایجان مرد 25 25 مترو برق - برق فنی کاردانی 1216
 120 کرج شهرداری کرج البرز مرد 15 15 مترو برق - برق فنی کاردانی 1217

  برداریبهره شرکت تهران تهران مرد 50 25 مترو برق - برق فنی کاردانی 1218
 142 حومه و انتهر شهری آهنراه

 120 اهواز شهرداری اهواز خوزستان مرد 35 20 مترو برق - برق فنی کاردانی 1219
 103 خلخال ایحرفه و فنی خلخال اردبیل زن،مرد 15 20 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1220
 137 2بعثت  کرج البرز مرد 30 - ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1221
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1222
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر زن،مرد 70 - ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1223
 110 نیرو آگاهان تهران تهران زن،مرد 45 30 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1224
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران مرد 25 25 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1225
 199 هادی آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران مرد 15 60 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1226
 176 دماوند آسانسورسازی شرکت دماوند تهران مرد 40 35 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1227
 103 مشهد ایحرفه و فنی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 40 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1228
 176 الکتریک خیام صنایع شرکت نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 40 30 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1229
 103 بجنورد ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان مرد 30 40 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1230
 120 هفتگل شهرداری هفتگل خوزستان مرد 25 50 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1231
 118 زنجان واحد کارگر خانه زنجان زنجان مرد 40 35 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1232
 110 فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع شیراز فارس مرد 70 - ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1233
 103 فارسخلیج ایحرفه و فنی شیراز ارسف زن،مرد 15 30 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1234
 199 کازرون کازرون فارس زن،مرد 30 45 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1235

 صنعتی شهرک قزوین مرد 35 35 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1236
 103 برادران 1 شماره ایحرفه و فنی البرز

 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1237
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 75 - ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1238

 گروه آموزشی هیوا
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 101 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 6) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 سنندج ایحرفه و یفن سنندج کردستان مرد 15 30 انساختم الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1239
 103 جیرفت ایحرفه و فنی جیرفت کرمان مرد 20 20 انساختم الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1240
 103 کوهبنان ایحرفه و فنی بنانکوه کرمان مرد 20 20 انساختم الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1241
 103 پاوه ایحرفه و فنی پاوه کرمانشاه زن،مرد 30 45 انساختم یالکتریک تاسیسات - برق فنی کاردانی 1242
 199 روانسر روانسر کرمانشاه زن،مرد 15 60 انساختم الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1243
 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1244
 118 1 گیالن واحد کارگر خانه رشت گیالن مرد 30 40 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1245
 103 سراصومعه ایحرفه و فنی سراصومعه گیالن مرد 20 30 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1246
 199 بابل بابل مازندران مرد 15 60 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1247
 199 میناب میناب هرمزگان مرد 35 40 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1248
 103 اسدآباد ایحرفه و فنی اسدآباد همدان مرد 30 30 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1249
 103 مریانج ایحرفه و فنی مدانه همدان زن،مرد 35 40 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1250
 103 یزد ایخامنه الهآیت ایحرفه و فنی یزد یزد زن،مرد 35 40 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی 1251

  فنی کاردانی 1252
 صنعتی شهرک قزوین مرد 25 50 الکتریکی هایماشین نگهداری و تعمیر - برق

 176 محرکه نیرو البرز

 فنی دانیکار 1253
 199 آستارا آستارا گیالن مرد 20 50 الکتریکی هایماشین نگهداری و تعمیر - برق 

 110 بناب آموزشی واحد بناب شرقی آذربایجان مرد 25 25 توزیع - برق فنی کاردانی 1254
 110 نیرو آگاهان تهران تهران زن،مرد 45 30 توزیع - برق فنی کاردانی 1255
 110 تهران آموزشی واحد تهران تهران زن،مرد 45 30 توزیع - رقب فنی کاردانی 1256
 110 رضویخراسان پژوهشی و آموزشی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 45 توزیع - برق فنی کاردانی 1257

  پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع اهواز خوزستان زن،مرد 40 35 توزیع - برق فنی کاردانی 1258
 110 وزستانخ برق و آب صنعت

 110 زنجان برق و آب صنعت زنجان زنجان زن،مرد 35 35 توزیع - برق فنی کاردانی 1259
 110 فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 35 35 توزیع - برق فنی کاردانی 1260
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 توزیع - برق فنی کاردانی 1261
 110 غرب پژوهشی و آموزشی مجتمع کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 40 توزیع - برق فنی کاردانی 1262
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 ربات فنی کاردانی 1263
 176 پیشرانه شرکت ساری مازندران زن،مرد 75 - ربات فنی کاردانی 1264
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 فنی تارتباطا - رسانه فنی کاردانی 1265
 212 تهران 29 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 20 برداریتصویر تجهیزات - رسانه فنی کاردانی 1266
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 صدابرداری تجهیزات - رسانه فنی کاردانی 1267

  برداریبهره شرکت تهران تهران مرد 50 25 مترو کنترل و سیگنالینگ سیستم فنی کاردانی 1268
 142 حومه و تهران شهری آهنراه

 فنی کاردانی 1269
 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 روستایی( ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری 

 110 بناب آموزشی احدو بناب شرقی آذربایجان زن،مرد 25 25 کنترل فنی کاردانی 1270
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 کنترل فنی کاردانی 1271
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز زن،مرد 25 50 کنترل فنی کاردانی 1272
 200 (تهران) ساپکو تهران تهران زن،مرد 40 30 کنترل فنی کاردانی 1273
 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران زن،مرد 25 50 کنترل فنی کاردانی 1274
 155 پارس پروفیل جهان شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 25 50 کنترل فنی کاردانی 1275
 103 گناباد ایحرفه و فنی گناباد رضوی خراسان مرد 20 30 کنترل فنی کاردانی 1276
 176 چینیتوس شرکت شهدم رضوی خراسان مرد 25 25 کنترل فنی کاردانی 1277

 صنعتی - علمی خدمات شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 کنترل فنی کاردانی 1278
 176 (مشهد) رضویخراسان

 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 کنترل فنی کاردانی 1279
 199 ریزنی ریزنی فارس زن،مرد 25 25 کنترل فنی کاردانی 1280

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 25 50 کنترل فنی کاردانی 1281
 176 محرکه نیرو البرز

 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین زن،مرد 25 50 کنترل فنی کاردانی 1282
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 کنترل فنی کاردانی 1283
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران مرد 35 40 کنترل فنی کاردانی 1284

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



182 

 

 101 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 6) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 صفا صنعتی گروه ساوه مرکزی مرد 25 50 کنترل فنی کاردانی 1285
 127 (امینی سرتیپ شهید) - نزاجا مخابرات تهران تهران مرد 25 25 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی 1286
 127 (کرمی سرلشکر شهید) - نزاجا زرهی شیراز فارس مرد 45 30 اهداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی 1287

  مخابراتی صنایع شرکت شیراز فارس زن،مرد 45 30 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی 1288
 188 شیراز - ایران دور راه

  براتیمخا صنایع شرکت شیراز فارس زن،مرد 45 30 رادیویی انتقال - مخابرات فنی کاردانی 1289
 188 شیراز - ایران دور راه

 127 (امینی سرتیپ شهید) - نزاجا مخابرات تهران تهران مرد 25 25 فیبرنوری و کابل - مخابرات فنی کاردانی 1290
 103 سنندج ایحرفه و فنی سنندج کردستان زن،مرد 35 35 فیبرنوری و کابل - مخابرات فنی کاردانی 1291

  برداریبهره شرکت تهران تهران مرد 50 25 مترو اتمخابر فنی کاردانی 1292
 142 حومه و تهران شهری آهنراه

1293 

 فنی کاردانی *●
 حفاری دستگاه برق تعمیرات و نگهداری 

 ایران حفاری ملی شرکت اهواز خوزستان مرد 30 30
184 

 ن خوزستان و شهرستان گچساران اختصاص دارد.استا یاییمحدوده جغراف یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 .شدگان این کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته ●

 

 102 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 7) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -وزش علمی مرکز آم شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 110 آذربایجان پژوهشی و آموزشی مجتمع تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 25 25 جوش بازرسی فنی کاردانی 1294
 103 تبریز دو شماره ایحرفه و فنی تبریز شرقی آذربایجان مرد 30 45 جوش بازرسی فنی کاردانی 1295
 176 انتخاب صنعتی گروه اصفهان اصفهان مرد 30 45 جوش بازرسی فنی کاردانی 1296
 103 رهبری شهید ایحرفه و فنی کرج البرز مرد 15 45 جوش بازرسی فنی کاردانی 1297
 103 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی کنگان بوشهر مرد 35 35 جوش بازرسی فنی کاردانی 1298
 176 ایران جوش مهندسی و پژوهش تهران تهران مرد 15 60 جوش بازرسی فنی کاردانی 1299
 118 قدسشهر واحد کارگر خانه قدس تهران مرد 25 20 جوش بازرسی فنی کاردانی 1300

 و چهارمحال مرد 30 45 جوش بازرسی فنی کاردانی 1301
 176 جوشکاری انجمن شهرکرد بختیاری

 199 1 بیرجند بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 20 جوش بازرسی فنی کاردانی 1302
 176 یارتوس تصمیم مشهد رضوی خراسان مرد 30 45 جوش بازرسی فنی کاردانی 1303
 176 رضویخراسان صنعتی هایشهرک شرکت مشهد رضوی خراسان مرد 20 20 جوش بازرسی فنی کاردانی 1304
 213 خوزستان استان انکارگر اسالمی جامعه اهواز خوزستان مرد 35 35 جوش بازرسی فنی کاردانی 1305
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان مرد 75 - جوش بازرسی فنی کاردانی 1306
 118 شیراز واحد کارگر خانه شیراز فارس زن،مرد 10 20 جوش بازرسی فنی کاردانی 1307
 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین مرد 25 50 جوش بازرسی فنی کاردانی 1308
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 75 - جوش بازرسی فنی کاردانی 1309
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران مرد 35 40 جوش بازرسی فنی کاردانی 1310
 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران مرد 30 45 جوش بازرسی فنی کاردانی 1311
 176 (اراک) هپکو شرکت اراک مرکزی زن،مرد 75 - جوش بازرسی فنی کاردانی 1312
 103 تخصصی و یک درجه ایحرفه و فنی اراک مرکزی مرد 25 35 جوش بازرسی فنی کاردانی 1313
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 جوش بازرسی فنی کاردانی 1314
 176 ایدم - ایران دیزل موتورهای دتولی شرکت تبریز شرقی آذربایجان مرد 15 60 جوشکاری فنی کاردانی 1315
 103 تبریز دو شماره ایحرفه و فنی تبریز شرقی آذربایجان مرد 30 45 جوشکاری فنی کاردانی 1316
 103 سراب ایحرفه و فنی سراب شرقی آذربایجان مرد 30 45 جوشکاری فنی کاردانی 1317
 103 ارومیه ایحرفه و فنی یهاروم غربی آذربایجان مرد 70 - جوشکاری فنی کاردانی 1318
 103 میاندوآب ایحرفه و فنی میاندوآب غربی آذربایجان مرد 35 35 جوشکاری فنی کاردانی 1319
 176 اردبیل آهن ذوب شرکت اردبیل اردبیل مرد 15 20 جوشکاری فنی کاردانی 1320
 176 آهن ذوب شرکت شهرزرین اصفهان مرد 40 35 جوشکاری فنی کاردانی 1321
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز مرد 35 40 جوشکاری فنی کاردانی 1322
 176 خودرو ایران صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز مرد 35 40 جوشکاری فنی کاردانی 1323

 گروه آموزشی هیوا
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 102 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 7) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -وزش علمی مرکز آم شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 134 میثاق سازانقطعه شرکت کرج البرز مرد 40 35 جوشکاری فنی کاردانی 1324
 103 رهبری شهید ایحرفه و فنی کرج البرز مرد 15 45 جوشکاری فنی کاردانی 1325
 176 ماموت صنعتی مجتمع کرج البرز مرد 45 30 جوشکاری فنی کاردانی 1326
 103 بوشهر ایحرفه و فنی بوشهر بوشهر مرد 45 30 جوشکاری فنی کاردانی 1327
 176 رکاپیچ پوالد شرکت پاکدشت تهران زن،مرد 35 20 جوشکاری فنی کاردانی 1328
 176 ایران جوش مهندسی و پژوهش تهران تهران مرد 15 60 جوشکاری فنی کاردانی 1329
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران مرد 50 25 جوشکاری فنی کاردانی 1330
 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران مرد 25 50 جوشکاری فنی کاردانی 1331

1332 
 تهران اشتر مالک تهران تهران مرد 35 - کاریجوش فنی کاردانی ●

128 
 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانپذیرفته از ●

 و چهارمحال مرد 30 45 جوشکاری فنی کاردانی 1333
 176 جوشکاری انجمن شهرکرد بختیاری

 199 1 بیرجند بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 20 جوشکاری فنی کاردانی 1334
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان مرد 40 35 جوشکاری فنی کاردانی 1335
 176 یارتوس تصمیم مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 جوشکاری فنی کاردانی 1336
 176 رضویخراسان صنعتی هایشهرک شرکت مشهد رضوی خراسان مرد 20 30 جوشکاری فنی کاردانی 1337
 176 الکتریک خیام صنایع شرکت نیشابور رضوی خراسان مرد 40 30 جوشکاری فنی کاردانی 1338
 103 بجنورد ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان مرد 30 40 جوشکاری فنی کاردانی 1339
 213 خوزستان استان کارگران اسالمی جامعه اهواز خوزستان مرد 35 35 جوشکاری فنی کاردانی 1340

1341 
 زردکوه تیزکاران شرکت ایزه خوزستان ردم 75 - جوشکاری فنی کاردانی *

215 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 103 سمنان ایحرفه و فنی سمنان سمنان مرد 15 15 جوشکاری فنی کاردانی 1342
 118 ازشیر واحد کارگر خانه شیراز فارس مرد 10 20 جوشکاری فنی کاردانی 1343
 176 پتروشیمی صنایع نصب و ساختمان شرکت شیراز فارس مرد 40 30 جوشکاری فنی کاردانی 1344
 199 کازرون کازرون فارس مرد 30 45 جوشکاری فنی کاردانی 1345
 103 المرد شهرستان ایحرفه و فنی المرد فارس مرد 15 15 جوشکاری فنی کاردانی 1346

 صنعتی شهرک قزوین مرد 25 50 جوشکاری فنی کاردانی 1347
 176 محرکه نیرو البرز

 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین مرد 25 50 جوشکاری فنی کاردانی 1348
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین مرد 75 - جوشکاری فنی کاردانی 1349
 103 سنندج ایحرفه و فنی سنندج کردستان مرد 15 30 جوشکاری فنی کاردانی 1350
 103 کامیاران ایحرفه و فنی کامیاران کردستان مرد 15 60 جوشکاری فنی کاردانی 1351
 176 بلداالمین کرمان کرمان مرد 25 50 جوشکاری فنی کاردانی 1352
 103 کرمان ایحرفه و فنی کرمان کرمان مرد 15 25 جوشکاری فنی کاردانی 1353
 176 غرب پویا تولیدی شرکت کرمانشاه شاهکرمان مرد 30 - جوشکاری فنی کاردانی 1354
 118 1 گیالن واحد کارگر خانه رشت گیالن مرد 30 40 جوشکاری فنی کاردانی 1355
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران مرد 75 - جوشکاری فنی کاردانی 1356

  فلزی صنایع شرکت ساری مازندران مرد 15 60 جوشکاری فنی کاردانی 1357
 176 مازندران سنگین هایسازه

 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران مرد 30 45 جوشکاری فنی کاردانی 1358
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی مرد 25 50 جوشکاری فنی کاردانی 1359
 199 1 بندرعباس عباسبندر هرمزگان مرد 30 45 جوشکاری فنی کاردانی 1360
 103 اسدآباد ایحرفه و فنی اسدآباد همدان مرد 30 30 ریجوشکا فنی کاردانی 1361
 103 مریانج ایحرفه و فنی همدان همدان مرد 30 45 جوشکاری فنی کاردانی 1362
 176 آذر زرجهان شرکت خوی غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 گریریخته - جواهر و طال فنی کاردانی 1363
 176 تبریز کمپرسورسازی شرکت تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی 1365
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان مرد 75 - فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی 1366
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران مرد 35 40 فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی 1367
 176 سپاهان ماهان صنعتی توسعه گروه اصفهان اصفهان مرد 30 45 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی 1368
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز مرد 35 40 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی 1369

  تعاونی شرکت پاکدشت تهران مرد 45 30 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی 1370
 176 هدایت ماهان بهداشتی شیرآالت

 گروه آموزشی هیوا
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 102 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 7) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -وزش علمی مرکز آم شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 صبا کیمیای فوالد تولیدی شرکت اسفراین شمالی خراسان مرد 75 - گریریخته - متالورژی فنی کاردانی 1371
 176 خوزستان فوالد شرکت اهواز خوزستان مرد 25 - گریریخته - متالورژی فنی کاردانی 1372

 صنعتی شهرک قزوین مرد 25 50 یگرریخته - متالورژی فنی کاردانی 1373
 176 محرکه نیرو البرز

 103 بردسیر ایحرفه و فنی بردسیر کرمان مرد 35 35 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی 1374
 103 گرگان ایحرفه و فنی گرگان گلستان مرد 25 50 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی 1375
 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران مرد 30 45 گریهریخت - متالورژی فنی کاردانی 1376
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی مرد 25 50 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی 1377
 103 اسدآباد ایحرفه و فنی اسدآباد همدان مرد 30 30 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی 1378
 199 داشتیکمه شهریار استاد داشتیکمه شرقی آذربایجان مرد 15 15 دفوال نورد - متالورژی فنی کاردانی 1379
 181 خوزستان اکسین فوالد شرکت اهواز خوزستان مرد 20 - فوالد نورد - متالورژی فنی کاردانی 1380

 

 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 تبریز یک شماره ایحرفه و فنی تبریز شرقی آذربایجان مرد 30 45 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1381
 176 تبریز سازیماشین گروه تبریز شرقی ربایجانآذ مرد 40 35 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1382
 199 ارومیه صنعتی دانشگاه ارومیه غربی آذربایجان مرد 15 60 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1383

  برقیپله و آسانبر مهندسی شرکت اصفهان اصفهان مرد 75 - برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1384
 176 چهلستون فراز آسمان

 103 کرج مربی تربیت کرج البرز مرد 20 20 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1385
 113 ایران استاندارد ملی سازمان کرج البرز مرد 30 40 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1386
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز مرد 35 40 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1387
 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران مرد 25 50 برقیپله و آسانسور فنی یکاردان 1388
 176 دماوند آسانسورسازی شرکت دماوند تهران مرد 40 35 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1389
 103 بجنورد ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان مرد 30 40 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1390
 103 (ع) علی امام ایحرفه و فنی اهواز خوزستان مرد 15 60 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1391

  مخابراتی صنایع شرکت شیراز فارس مرد 35 40 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1392
 188 شیراز - ایران دور راه

 176 قزوین فنون و ومعل قزوین قزوین مرد 75 - برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1393
 103 سنندج ایحرفه و فنی سنندج کردستان مرد 15 30 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1394
 103 رشت انصاری شهید ایحرفه و فنی رشت گیالن مرد 30 40 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1395
 103 مریانج ایحرفه و نیف همدان همدان مرد 35 40 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی 1396
 176 تبریز کمپرسورسازی شرکت تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 75 - دقیق ابزار فنی کاردانی 1397
 103 ارومیه ایحرفه و فنی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 40 30 دقیق ابزار فنی کاردانی 1398
 110 اصفهان پژوهشی و آموزشی مجتمع ناصفها اصفهان زن،مرد 30 45 دقیق ابزار فنی کاردانی 1399
 103 اصفهان ایحرفه و فنی اصفهان اصفهان مرد 15 35 دقیق ابزار فنی کاردانی 1400
 176 آهن ذوب شرکت شهرزرین اصفهان مرد 40 35 دقیق ابزار فنی کاردانی 1401
 176 (جکر) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 دقیق ابزار فنی کاردانی 1402
 176 خودرو ایران صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 دقیق ابزار فنی کاردانی 1403
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز زن،مرد 25 50 دقیق ابزار فنی کاردانی 1404
 103 بوشهر ایحرفه و فنی بوشهر بوشهر زن،مرد 45 30 دقیق ابزار فنی کاردانی 1405
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر مرد 70 - دقیق ابزار فنی اردانیک 1406
 103 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی کنگان بوشهر زن،مرد 35 35 دقیق ابزار فنی کاردانی 1407
 118 اسالمشهر واحد کارگر خانه اسالمشهر تهران مرد 20 15 دقیق ابزار فنی کاردانی 1408
 176 خودرو ایران صنعتی گروه تهران تهران زن،مرد 25 50 دقیق ابزار فنی کاردانی 1409

1410 
 تهران اشتر مالک تهران تهران مرد 35 - دقیق ابزار فنی کاردانی ●

128 
 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانپذیرفته از ●

 103 گناباد ایحرفه و فنی گناباد رضوی خراسان زن،مرد 20 30 دقیق ابزار فنی کاردانی 1411
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 دقیق ابزار فنی کاردانی 1412

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 بجنورد ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 35 35 دقیق ابزار فنی کاردانی 1413
 213 خوزستان استان کارگران اسالمی جامعه اهواز ستانخوز زن،مرد 35 35 دقیق ابزار فنی کاردانی 1414
 118 اهواز کارگر خانه اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 دقیق ابزار فنی کاردانی 1415
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان مرد 30 45 دقیق ابزار فنی کاردانی 1416
 103 (ع) علی امام ایحرفه و فنی اهواز نخوزستا مرد 15 60 دقیق ابزار فنی کاردانی 1417
 185 کلران شیمیایی تولیدی شرکت سمنان سمنان زن،مرد 20 30 دقیق ابزار فنی کاردانی 1418
 176 پتروشیمی صنایع نصب و ساختمان شرکت شیراز فارس زن،مرد 35 35 دقیق ابزار فنی کاردانی 1419
 103 فارسخلیج ایحرفه و فنی شیراز فارس زن،مرد 15 30 دقیق ابزار فنی کاردانی 1420
 118 المرد کارگر خانه المرد فارس زن،مرد 75 - دقیق ابزار فنی کاردانی 1421

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 75 - دقیق ابزار فنی کاردانی 1422
 176 محرکه نیرو البرز

 103 قم استان ایحرفه و فنی کل اداره قم قم مرد 15 30 دقیق ابزار فنی کاردانی 1423
 103 سنندج ایحرفه و فنی سنندج کردستان زن،مرد 15 30 دقیق ابزار فنی کاردانی 1424
 103 کامیاران ایحرفه و فنی کامیاران کردستان زن،مرد 15 60 دقیق ابزار فنی کاردانی 1425

 و کهگیلویه زن،مرد 15 30 دقیق ابزار فنی کاردانی 1426
 103 دوگنبدان ایحرفه و فنی گچساران بویراحمد

 103 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع رشت گیالن زن،مرد 40 30 دقیق ابزار فنی کاردانی 1427
 103 فومن ایحرفه و فنی فومن گیالن مرد 25 25 دقیق ابزار فنی کاردانی 1428
 176 چالوس کارآموزان چالوس مازندران زن،مرد 75 - دقیق ابزار فنی کاردانی 1429
 176 پیشرانه شرکت ساری مازندران زن،مرد 75 - دقیق ابزار فنی کاردانی 1430
 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران مرد 30 45 دقیق ابزار فنی کاردانی 1431
 103 بندرعباس ایحرفه و فنی عباسبندر هرمزگان مرد 40 35 دقیق ابزار فنی کاردانی 1432
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 دقیق ابزار فنی کاردانی 1433
 103 تفت( ره) خمینی امام ایحرفه و فنی تفت یزد زن،مرد 15 35 دقیق ابزار فنی کاردانی 1434

  فنی کاردانی 1435
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن،مرد 35 40 مکانیکی و فیزیکی هایکمیت شناسیاندازه

 215 فارس خلیج شرکت ماهشهر بندر خوزستان مرد 35 40 بنادر آالتماشین و تجهیزات فنی کاردانی 1436

  دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن مرد 75 - بنادر آالتماشین و تجهیزات فنی کاردانی 1437
 215 انزلی - خاورمیانه واترتاید

  دریایی خدمات شرکت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 20 بنادر آالتماشین و تجهیزات فنی کاردانی 1438
 215 بندرعباس - خاورمیانه تایدواتر

 135 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز زن،مرد 35 40 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی 1439
 128 هوایی صنایع سازمان تهران تهران مرد 35 40 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی 1440
 164 تهران هوانوردی صنعت تهران تهران زن،مرد 40 35 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی اردانیک 1441
 164 تهران هوایی خدمات و فنون تهران تهران زن،مرد 35 40 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی 1442

1443 
 هرانت اشتر مالک تهران تهران مرد 35 - هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی ●

128 
 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانپذیرفته از ●

 164 ساها هواپیمایی تهران تهران مرد 30 45 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی 1444
 164 مشهد هوانوردی صنعت مشهد رضوی خراسان مرد 20 50 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی 1445
 164 مشهد هوایی خدمات و فنون مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 30 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی 1446
 164 ماهان هواپیمایی شرکت کرمان کرمان مرد 15 60 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی 1447
 164 بندرعباس دیهوانور صنعت عباسبندر هرمزگان مرد 35 35 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی 1448
 176 قطعهلوازم ایران صنعتی و تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 50 25 آالتماشین - چاپ صنایع فنی کاردانی 1450
 113 ایران استاندارد ملی سازمان کرج البرز زن،مرد 30 40 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی 1451
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز ن،مردز 20 45 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی 1452
 103 تهران دی 9 ایحرفه و فنی تهران تهران مرد 15 35 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی 1453
 176 خودرو ایران صنعتی گروه تهران تهران زن،مرد 25 50 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی 1454
 176 تبریز کمپرسورسازی شرکت تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 75 - مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی 1455
 176 سپاهان ماهان صنعتی توسعه گروه اصفهان اصفهان مرد 30 45 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی 1456
 200 (تهران) ساپکو تهران تهران زن،مرد 40 30 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی 1457
 176 قطعهلوازم ایران صنعتی و تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 50 25 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی ردانیکا 1458
 176 (تهران) پارس مهرکام شرکت تهران تهران زن،مرد 20 15 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی 1459

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

1460 
 تهران اشتر مالک تهران هرانت مرد 35 - مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی ●

128 
 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانپذیرفته از ●

 176 قوچان سازیدوچرخه صنعتی مجتمع قوچان رضوی خراسان مرد 15 60 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی 1461
 176 الستیک پارت کارخانجات گروه مشهد رضوی انخراس زن،مرد 40 35 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی 1462

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 75 - مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی 1463
 176 محرکه نیرو البرز

 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 35 40 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی 1464
 103 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع رشت گیالن زن،مرد 40 30 مکانیکی قطعات کیفیت ترلکن فنی کاردانی 1465
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران زن،مرد 75 - مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی 1466
 176 تبریز ازیکمپرسورس شرکت تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 75 - گازرسانی فنی کاردانی 1467
 103 ارومیه ایحرفه و فنی ارومیه غربی آذربایجان مرد 30 40 گازرسانی فنی کاردانی 1468

 و چهارمحال مرد 15 40 گازرسانی فنی کاردانی 1469
 176 جوشکاری انجمن شهرکرد بختیاری

 و سیستان مرد 20 50 گازرسانی فنی کاردانی 1470
 103 ایرانشهر ایحرفه و فنی ایرانشهر بلوچستان

 103 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع رشت گیالن زن،مرد 40 30 گازرسانی فنی کاردانی 1471

 و سیستان مرد 30 40 خانگی لوازم فنی کاردانی 1472
 103 زاهدان ایحرفه و فنی زاهدان بلوچستان

 103 سرامعهصو ایحرفه و فنی سراصومعه گیالن مرد 20 30 خانگی لوازم فنی کاردانی 1473
 103 اسدآباد ایحرفه و فنی اسدآباد همدان زن،مرد 30 30 خانگی لوازم فنی کاردانی 1474
 176 تبریز کمپرسورسازی شرکت تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 75 - کمپرسور و پمپ - مکانیک فنی کاردانی 1475
 176 پتروشیمی صنایع نصب و ساختمان شرکت یرازش فارس زن،مرد 35 35 کمپرسور و پمپ - مکانیک فنی کاردانی 1476

 فنی کاردانی 1477
 103 میانه ایحرفه و فنی میانه شرقی آذربایجان مرد 15 25 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1478
 199 هارومی صنعتی دانشگاه ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1479
 176 سلماس گسترفوالد شرکت سلماس غربی آذربایجان مرد 25 50 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 فنی کاردانی 1480
 199 2 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1481
 176 اردبیل آهن ذوب شرکت اردبیل اردبیل زن،مرد 15 30 ساختمان کیمکانی تاسیسات - مکانیک

 فنی کاردانی 1482
 176 سنترسیتی اصفهان اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1483
 103 کاشان ایحرفه و فنی کاشان اصفهان مرد 15 60 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 فنی کاردانی 1484
 103 خدایی شهید ایحرفه و فنی کرج البرز مرد 25 50 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1485
 103 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی کنگان بوشهر مرد 70 - ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1486
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران مرد 40 35 تمانساخ مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 فنی کاردانی 1487
 215 ابنیه آورانبرج ساختمانی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1488
 103 قاین ایحرفه و فنی قائنات جنوبی خراسان مرد 15 30 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

  فنی کاردانی 1489
 103 مشهد ایحرفه و فنی مشهد رضوی خراسان مرد 20 40 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 فنی کاردانی 1490
 120 هفتگل شهرداری هفتگل خوزستان مرد 25 50 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1491
 103 خدابنده ایحرفه و فنی خدابنده زنجان مرد 15 60 تمانساخ مکانیکی تاسیسات - مکانیک

  فنی کاردانی 1492
 103 زنجان ایحرفه و فنی زنجان زنجان زن،مرد 20 55 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

  فنی کاردانی 1493
 176 مغان کابل و سیم شرکت شاهرود سمنان زن،مرد 30 40 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  فنی کاردانی 1494
 103 شاهرود ایحرفه و فنی شاهرود سمنان مرد 15 20 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 فنی کاردانی 1495
 199 آباده آباده فارس مرد 25 50 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1496
 118 شیراز واحد کارگر خانه ازشیر فارس مرد 10 20 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1497
 صنعتی شهرک قزوین مرد 40 35 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

 103 برادران 1 شماره ایحرفه و فنی البرز

  فنی کاردانی 1498
 صنعتی شهرک قزوین مرد 25 50 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 176 محرکه نیرو البرز

  فنی ردانیکا 1499
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

  فنی کاردانی 1500
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 35 40 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 فنی کاردانی 1501
 103 قم استان ایحرفه و فنی کل اداره قم قم ردم 20 20 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1502
 176 بلداالمین کرمان کرمان زن،مرد 25 50 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1503
 103 کرمان ایحرفه و فنی کرمان کرمان مرد 15 25 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1504
 و کهگیلویه مرد 15 25 ساختمان مکانیکی تاسیسات - نیکمکا

 103 دهدشت برادران ایحرفه و فنی دهدشت بویراحمد

 فنی کاردانی 1505
 و کهگیلویه مرد 35 35 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

 176 صنعت بویر شرکت یاسوج بویراحمد

 فنی کاردانی 1506
 176 شمال نیروی برهان رشت گیالن مرد 75 - ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1507
 103 سراصومعه ایحرفه و فنی سراصومعه گیالن مرد 20 30 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 فنی کاردانی 1508
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران زن،مرد 75 - ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1509
  فلزی صنایع شرکت ساری مازندران مرد 15 60 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 176 مازندران سنگین هایسازه

 فنی کاردانی 1510
 103 ساری کالی شرفدار ایحرفه و فنی ساری مازندران مرد 15 25 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1511
 103 اسدآباد ایحرفه و فنی اسدآباد همدان مرد 30 30 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1512
 199 میبد میبد یزد مرد 30 45 ساختمان مکانیکی تاسیسات - مکانیک

 176 شیمیپترو صنایع نصب و ساختمان شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 35 فرایندی ثابت تجهیزات - مکانیک فنی کاردانی 1513

 فنی کاردانی 1514
 118 اصفهان 23 واحد کارگر خانه اصفهان اصفهان مرد 40 35 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1515
 176 سپاهان ماهان صنعتی توسعه گروه اصفهان اصفهان مرد 30 45 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 فنی کاردانی 1516
 118 کاشان 17 واحد کارگر خانه کاشان اصفهان مرد 75 - صنعتی آالتماشین عمیراتت - مکانیک 

 فنی کاردانی 1517
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز مرد 20 45 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1518
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز مرد 30 45 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1519
 176 خودرو ایران صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز مرد 35 40 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1520
 103 رهبری شهید ایحرفه و فنی کرج البرز مرد 15 45 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 فنی کاردانی 1521
 176 ماموت صنعتی مجتمع کرج البرز مرد 45 30 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1522
 118 ساوجبالغ واحد کارگر خانه هشتگرد البرز مرد 35 35 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  فنی کاردانی 1523
 و شیروان ایالم مرد 25 50 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 176 ربغ کوالک چرداول

  فنی کاردانی 1524
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر مرد 70 - صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 فنی کاردانی 1525
 103 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی کنگان بوشهر مرد 70 - صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1526
 200 (تهران) ساپکو تهران تهران مرد 40 30 صنعتی آالتماشین عمیراتت - مکانیک 

 فنی کاردانی 1527
 176 قطعهلوازم ایران صنعتی و تولیدی شرکت تهران تهران مرد 50 25 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1528
 176 دماوند آسانسورسازی شرکت دماوند تهران مرد 40 35 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 فنی کاردانی 1529
 و چهارمحال مرد 20 40 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 103 شهرکرد یک شماره ایحرفه و فنی شهرکرد بختیاری

 فنی کاردانی 1530
 176 سنگان آهنسنگ مجتمع خواف رضوی خراسان مرد 35 25 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1531
 176 الستیک پارت کارخانجات گروه مشهد رضوی خراسان مرد 40 35 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1532
 213 خوزستان استان کارگران اسالمی جامعه اهواز خوزستان مرد 35 35 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 فنی کاردانی 1533
 176 خوزستان فوالد شرکت اهواز خوزستان مرد 25 - صنعتی آالتماشین میراتتع - مکانیک 

 فنی کاردانی 1534
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان مرد 30 45 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1535
 103 دزفول ایحرفه و یفن دزفول خوزستان مرد 15 60 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1536
 176 مغان کابل و سیم شرکت شاهرود سمنان مرد 20 30 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1537
 118 شیراز واحد کارگر خانه شیراز فارس مرد 10 20 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

  فنی کاردانی 1538
 176 دنا الستیک تولیدی شرکت شیراز فارس مرد 30 30 صنعتی آالتماشین اتتعمیر - مکانیک

 فنی کاردانی 1539
 199 ریزنی ریزنی فارس مرد 25 25 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1540
 صنعتی شهرک قزوین مرد 35 40 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 103 برادران 1 ارهشم ایحرفه و فنی البرز

  فنی کاردانی 1541
 صنعتی شهرک قزوین مرد 75 - صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 176 محرکه نیرو البرز

  فنی کاردانی 1542
 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین مرد 25 50 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 فنی کاردانی 1543
 و کهگیلویه مرد 15 30 صنعتی تآالماشین تعمیرات - مکانیک 

 103 دوگنبدان ایحرفه و فنی گچساران بویراحمد

  فنی کاردانی 1544
 215 لوشان فنی لوشان گیالن مرد 35 35 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 فنی کاردانی 1545
 176 روجردب پوشزاگرس شرکت بروجرد لرستان مرد 35 40 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1546
 176 مازندران کاغذ و چوب صنایع شرکت ساری مازندران مرد 15 15 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

  فنی کاردانی 1547
 سنگین هایسازه فلزی صنایع شرکت ساری مازندران مرد 15 60 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 176 مازندران

 فنی کاردانی 1548
 176 صفا صنعتی گروه ساوه مرکزی مرد 25 50 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1549
 128 هرمزگان اشتر مالک عباسبندر هرمزگان مرد 15 60 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

 فنی کاردانی 1550
 176 میبد کاشی جتمعم میبد یزد مرد 40 35 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک 

  فنی کاردانی 1551
 103 یزد ایخامنه الهآیت ایحرفه و فنی یزد یزد مرد 35 40 صنعتی آالتماشین تعمیرات - مکانیک

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 فنی کاردانی 1552
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز مرد 20 45 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

 فنی کاردانی 1553
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز مرد 35 40 پالستیک هایقالب تولید و اختس - مکانیک 

 فنی کاردانی 1554
 176 الستیک پارت کارخانجات گروه مشهد رضوی خراسان مرد 75 - پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

 فنی کاردانی 1555
 188 شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات شیراز فارس مرد 75 - پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

 فنی کاردانی 1556
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز مرد 35 40 دایکاست هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

 فنی کاردانی 1557
 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران مرد 30 45 دایکاست هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

 فنی کاردانی 1558
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز مرد 35 40 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

 فنی کاردانی 1559
 176 خودرو ایران صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز مرد 35 40 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

  فنی کاردانی 1560
 176 ایران قالبسازان جامعه تهران تهران مرد 35 40 فلزی ایهقالب تولید و ساخت - مکانیک

  فنی کاردانی 1561
 176 چینیتوس شرکت مشهد رضوی خراسان مرد 25 25 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

 فنی کاردانی 1562
 195 فارس کیمیای فزارا تولیدی و صنعتی شرکت شیراز فارس زن،مرد 25 45 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

  فنی کاردانی 1563
 118 1 گیالن واحد کارگر خانه رشت گیالن مرد 30 40 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

 فنی کاردانی 1564
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران مرد 35 40 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

 فنی کاردانی 1565
 176 اراک حدید صنعتی شرکت اراک مرکزی زن،مرد 37 38 فلزی هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

  فنی کاردانی 1566
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز مرد 35 40 فورج هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

  فنی کاردانی 1567
  بهداشتی شیرآالت تعاونی شرکت کدشتپا تهران زن،مرد 45 30 فورج هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

 176 هدایت ماهان

 118 تبریز واحد کارگر خانه تبریز شرقی آذربایجان مرد 40 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1568
 176 تبریز سازیماشین گروه تبریز شرقی آذربایجان مرد 35 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1569
 103 ارومیه ایحرفه و فنی ارومیه غربی آذربایجان مرد 30 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1570
 176 سلماس گسترفوالد شرکت سلماس غربی آذربایجان مرد 25 50 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1571
 176 دبیلار آهن ذوب شرکت اردبیل اردبیل مرد 15 20 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1572
 118 اصفهان 23 واحد کارگر خانه اصفهان اصفهان مرد 40 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1573
 103 اصفهان ایحرفه و فنی اصفهان اصفهان مرد 15 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1574
 176 آهن ذوب رکتش شهرزرین اصفهان مرد 40 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1575
 118 کاشان 17 واحد کارگر خانه کاشان اصفهان مرد 75 - افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1576
 103 کاشان ایحرفه و فنی کاشان اصفهان مرد 15 60 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1577
 118 کرج واحد کارگر خانه کرج البرز مرد 30 45 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1578
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز مرد 30 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1579
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز مرد 35 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1580
 176 خودرو ایران صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز مرد 35 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1581
 134 میثاق سازانقطعه شرکت کرج البرز مرد 35 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1582
 103 رهبری شهید ایحرفه و فنی کرج البرز مرد 15 45 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1583
 118 ساوجبالغ واحد کارگر خانه هشتگرد البرز مرد 35 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1584
 118 اسالمشهر واحد کارگر خانه اسالمشهر تهران مرد 20 15 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1585
 176 کارپیچ پوالد شرکت پاکدشت تهران مرد 35 20 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1586

  بهداشتی شیرآالت تعاونی شرکت پاکدشت تهران مرد 45 30 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1587
 176 هدایت ماهان

 176 ایران قالبسازان جامعه تهران تهران مرد 35 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1588
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران مرد 50 25 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1589

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 200 (تهران) ساپکو تهران تهران مرد 40 30 افزارماشین - کمکانی فنی کاردانی 1590
 176 قطعهلوازم ایران صنعتی و تولیدی شرکت تهران تهران مرد 50 25 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1591
 176 کوشا خودرو دقت صنعتی شرکت تهران تهران مرد 45 30 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1592
 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران مرد 25 50 افزارماشین - مکانیک فنی اردانیک 1593
 176 خودرو ایران صنعتی گروه تهران تهران مرد 25 50 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1594
 155 پارس پروفیل جهان شرکت کریمرباط تهران مرد 25 50 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1595
 118 قدسشهر واحد کارگر خانه قدس تهران مرد 25 20 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1596
 176 قوچان سازیدوچرخه صنعتی مجتمع قوچان رضوی خراسان مرد 15 60 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1597
 176 چینیتوس شرکت هدمش رضوی خراسان مرد 25 25 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1598
 176 رضویخراسان صنعتی هایشهرک شرکت مشهد رضوی خراسان مرد 20 30 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1599
 103 مشهد ایحرفه و فنی مشهد رضوی خراسان مرد 20 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1600
 103 بجنورد ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان مرد 30 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1601
 213 خوزستان استان کارگران اسالمی جامعه اهواز خوزستان مرد 35 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1602
 118 اهواز کارگر خانه اهواز خوزستان مرد 25 50 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1603
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان مرد 75 - افزارماشین - انیکمک فنی کاردانی 1604
 103 (ع) علی امام ایحرفه و فنی اهواز خوزستان مرد 15 60 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1605
 118 زنجان واحد کارگر خانه زنجان زنجان مرد 40 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1606
 103 سمنان ایحرفه و فنی سمنان سمنان مرد 15 15 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1607
 188 شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات شیراز فارس مرد 40 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1608

 صنعتی شهرک قزوین مرد 40 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1609
 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

 صنعتی شهرک قزوین مرد 75 - افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1610
 176 محرکه نیرو البرز

 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین مرد 25 50 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1611
 176 قزوین نونف و علوم قزوین قزوین مرد 75 - افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1612
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین مرد 35 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1613
 199 غرب آباداسالم غربآباداسالم کرمانشاه مرد 15 10 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1614
 103 گرگان ایحرفه و فنی نگرگا گلستان مرد 25 50 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1615
 118 1 گیالن واحد کارگر خانه رشت گیالن مرد 30 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1616
 176 لرستان شیشه الیگودرز لرستان مرد 15 20 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1617
 176 لرستان استان سازییخچال صنایع شرکت ادآبخرم لرستان مرد 35 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1618

  فلزی صنایع شرکت ساری مازندران مرد 15 60 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1619
 176 مازندران سنگین هایسازه

 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران مرد 30 45 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1620
 118 شهرقائم 19 واحد کارگر خانه شهرقائم مازندران مرد 75 - افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1621
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران مرد 35 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1622
 176 اراک حدید صنعتی شرکت اراک مرکزی مرد 37 38 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1623
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی مرد 25 50 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1624
 103 ساوه مهارت ایحرفه و فنی ساوه مرکزی مرد 15 60 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1625
 176 صفا صنعتی گروه ساوه مرکزی مرد 25 50 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1626
 103 بندرعباس ایحرفه و فنی عباسبندر هرمزگان مرد 40 35 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1627
 103 مریانج ایحرفه و فنی همدان همدان مرد 35 40 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی 1628
 176 تبریز کمپرسورسازی تشرک تبریز شرقی آذربایجان مرد 30 45 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1629
 176 پاشایران شرکت ارومیه غربی آذربایجان مرد 30 45 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1630
 103 میاندوآب ایحرفه و فنی میاندوآب غربی آذربایجان مرد 35 35 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1631
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان مرد 25 50 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1632
 118 اردبیل واحد کارگر خانه اردبیل اردبیل مرد 35 35 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1633
 103 اردبیل ایحرفه و فنی اردبیل اردبیل مرد 15 15 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1634
 110 اصفهان پژوهشی و آموزشی مجتمع اصفهان اصفهان مرد 30 45 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1635
 176 انتخاب صنعتی گروه اصفهان اصفهان مرد 75 - صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1636
 176 خودرو ایران صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز مرد 35 40 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1637
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز مرد 25 50 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1638

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 بوشهر ایحرفه و فنی بوشهر بوشهر مرد 45 30 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1639
 176 بوشهر پلیمر صنعتی گروه بوشهر بوشهر مرد 30 40 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1640
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر مرد 20 15 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1641

  بهداشتی شیرآالت تعاونی شرکت پاکدشت رانته مرد 45 30 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1642
 176 هدایت ماهان

 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران مرد 25 50 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1643
 162 پارس نفت شرکت تهران تهران مرد 15 60 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1644
 176 (عج) قائم غالت صنایع تهران تهران مرد 45 30 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1645
 176 دماوند آسانسورسازی شرکت دماوند تهران مرد 40 35 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1646
 176 جوین صنعت و کشت کتشر جوین رضوی خراسان مرد 40 - صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1647
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان مرد 40 35 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1648
 103 گناباد ایحرفه و فنی گناباد رضوی خراسان مرد 20 30 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1649
 176 یارتوس تصمیم مشهد رضوی خراسان مرد 30 40 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1650
 176 چینیتوس شرکت مشهد رضوی خراسان مرد 25 25 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1651

 صنعتی - علمی خدمات شرکت مشهد رضوی خراسان مرد 30 45 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1652
 176 (مشهد) رضویخراسان

 176 الکتریک خیام صنایع شرکت نیشابور رضوی خراسان مرد 40 30 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1653
 176 صبا کیمیای فوالد تولیدی شرکت اسفراین شمالی خراسان مرد 75 - صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1654
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان مرد 30 45 صنعتی اسیساتت مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1655
 103 (ع) علی امام ایحرفه و فنی اهواز خوزستان مرد 15 60 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1656
 176 شترشو آذین شرکت شوشتر خوزستان مرد 15 60 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1657
 199 ابهر ابهر زنجان مرد 35 40 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1658
 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان مرد 30 45 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1659
 103 زنجان ایحرفه و فنی زنجان زنجان مرد 20 55 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1660
 186 روستا صنعتی شرکت سمنان سمنان مرد 30 45 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1661

 و سیستان مرد 70 - صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1662
 103 ایرانشهر ایحرفه و فنی ایرانشهر بلوچستان

 118 شیراز واحد کارگر خانه شیراز فارس مرد 10 20 صنعتی تاسیسات انیکمک - مکانیک فنی کاردانی 1663
 176 پتروشیمی صنایع نصب و ساختمان شرکت شیراز فارس مرد 35 35 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1664

 صنعتی شهرک قزوین مرد 25 50 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1665
 176 محرکه رونی البرز

 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین مرد 25 50 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1666

 و کهگیلویه مرد 30 45 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1667
 176 صنعت بویر شرکت یاسوج بویراحمد

 103 رشت انصاری شهید ایحرفه و فنی رشت گیالن مرد 30 40 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1668
 103 سراصومعه ایحرفه و فنی سراصومعه گیالن مرد 20 30 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1669
 199 1 ازنا ازنا لرستان مرد 30 40 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1670

 کنندگانتولید تعاونی شرکت بروجرد لرستان مرد 40 35 صنعتی تاسیسات مکانیک - یکمکان فنی کاردانی 1671
 176 بروجرد دامپروری و صنعت،کشاورزی

 176 پلدختر گچآریا شرکت پلدختر لرستان مرد 30 45 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1672
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی مرد 25 50 صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1673
 176 اردکان صنعتی هایشهرک شرکت اردکان یزد مرد 75 - صنعتی تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 1674

 فنی کاردانی 1675
 215 تفویضی شهید آموزشکده تهران تهران مرد 30 45 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک 

 فنی کاردانی 1676
 124 (تهران) دستواره شهید تهران تهران مرد 45 - راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک 

 فنی کاردانی 1677
 127 (بروجرد شهدای) - نزاجا مهندسی بروجرد لرستان مرد 20 20 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک 

  فنی کاردانی 1678
 197 (اراک) هپکو شرکت اراک مرکزی مرد 30 45 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک

1679 
 فنی کاردانی  

 (اراک) هپکو شرکت اراک مرکزی مرد 75 - راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک
250 

 باشد.محل اجرا در کرمان می 
 199 بیدگل و آران بیدگل و آران اصفهان مرد 15 30 مکانیکی هایسیستم مونتاژ - مکانیک فنی کاردانی 1680

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 110 بناب آموزشی واحد بناب شرقی آذربایجان مرد 25 25 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی 1681
 110 اصفهان پژوهشی و آموزشی مجتمع اصفهان اصفهان مرد 30 45 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی 1682
 110 رضویخراسان پژوهشی و آموزشی مجتمع مشهد رضوی خراسان مرد 15 45 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی 1683
 110 فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع شیراز فارس مرد 35 35 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی 1684
 176 دیزل بنیان شرکت تبریز شرقی آذربایجان مرد 20 20 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1685
 176 ایدم - ایران دیزل موتورهای تولید شرکت تبریز شرقی آذربایجان مرد 75 - خودرو مکانیک فنی کاردانی 1686
 176 تبریز سازیماشین گروه تبریز شرقی آذربایجان مرد 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1687
 111 آمیکو جلفا شرقی آذربایجان مرد 30 10 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1688
 103 میانه ایحرفه و فنی میانه شرقی آذربایجان مرد 40 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1689
 103 ارومیه ایحرفه و فنی ارومیه غربی آذربایجان مرد 40 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1690
 199 (تکاب) دهخدا تکاب غربی آذربایجان مرد 20 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1691
 103 میاندوآب ایحرفه و فنی میاندوآب غربی آذربایجان مرد 35 35 روخود مکانیک فنی کاردانی 1692
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1693
 118 اردبیل واحد کارگر خانه اردبیل اردبیل مرد 35 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1694
 103 اصفهان ایحرفه و فنی اصفهان اصفهان مرد 15 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1695
 199 کرون و تیران کرون و تیران اصفهان مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1696
 103 کاشان ایحرفه و فنی کاشان اصفهان مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1697
 137 3ثت بع کرج البرز مرد 35 - خودرو مکانیک فنی کاردانی 1698
 118 کرج واحد کارگر خانه کرج البرز مرد 30 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1699
 134 میثاق سازانقطعه شرکت کرج البرز مرد 40 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1700
 103 خدایی شهید ایحرفه و فنی کرج البرز مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1701
 118 ساوجبالغ واحد کارگر خانه هشتگرد البرز مرد 35 35 خودرو مکانیک نیف کاردانی 1702
 199 آبدانان آبدانان ایالم مرد 15 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1703
 103 ایالم ایحرفه و فنی ایالم ایالم مرد 30 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1704
 199 ایوان ایوان مایال مرد 15 20 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1705
 103 بوشهر ایحرفه و فنی بوشهر بوشهر مرد 45 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1706
 199 دیلم دیلم بوشهر مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1707
 103 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی کنگان بوشهر مرد 35 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1708
 199 کنگان کنگان بوشهر مرد 25 15 خودرو مکانیک یفن کاردانی 1709
 118 اسالمشهر واحد کارگر خانه اسالمشهر تهران مرد 20 15 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1710
 127 (امانی سرلشکر شهید) نزاجا پشتیبانی تهران تهران مرد 30 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1711
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران مرد 50 25 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1712
 200 (تهران) ساپکو تهران تهران مرد 40 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1713

  تاکسیرانی بر نظارت و مدیریت سازمان تهران تهران مرد 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1714
 142 تهران شهر

 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1715
 127 نزاجا شهدای تهران تهران مرد 30 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1716
 103 تهران دی 9 ایحرفه و فنی تهران تهران مرد 15 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1717
 173 سایپا ودروسازیخ گروه تهران تهران مرد 35 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1718
 176 خودرو ایران صنعتی گروه تهران تهران مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1719
 118 قدسشهر واحد کارگر خانه قدس تهران مرد 25 20 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1720

 و چهارمحال مرد 20 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1721
 103 شهرکرد یک شماره ایحرفه و فنی شهرکرد بختیاری

 103 بیرجند ایحرفه و فنی بیرجند جنوبی خراسان مرد 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1722
 103 قاین ایحرفه و فنی قائنات جنوبی خراسان مرد 15 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1723
 103 گناباد ایحرفه و فنی گناباد رضوی خراسان مرد 20 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1724
 176 یارتوس تصمیم مشهد رضوی خراسان مرد 30 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1725
 103 مشهد ایحرفه و فنی مشهد رضوی خراسان مرد 20 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1726
 103 وردبجن ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان مرد 30 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1727
 103 شیروان ایحرفه و فنی شیروان شمالی خراسان مرد 65 - خودرو مکانیک فنی کاردانی 1728
 213 خوزستان استان کارگران اسالمی جامعه اهواز خوزستان مرد 35 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1729
 103 (ع) علی امام ایحرفه و فنی اهواز خوزستان مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1730

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 دزفول ایحرفه و فنی دزفول خوزستان مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1731
 118 زنجان واحد کارگر خانه زنجان زنجان مرد 40 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1732
 103 زنجان ایحرفه و فنی زنجان زنجان مرد 20 55 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1733
 103 طارم ایحرفه و فنی طارم زنجان مرد 15 25 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1734
 103 سمنان ایحرفه و فنی سمنان سمنان مرد 20 20 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1735
 103 شاهرود ایحرفه و فنی شاهرود سمنان مرد 15 20 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1736

 و سیستان مرد 20 50 وخودر مکانیک فنی کاردانی 1737
 103 ایرانشهر ایحرفه و فنی ایرانشهر بلوچستان

 و سیستان مرد 15 25 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1738
 103 چابهار ایحرفه و فنی چابهار بلوچستان

 و سیستان مرد 30 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1739
 103 زابل ایحرفه و فنی زابل بلوچستان

 و سیستان مرد 15 30 خودرو مکانیک فنی یکاردان 1740
 118 زاهدان واحد کارگر خانه زاهدان بلوچستان

 و سیستان مرد 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1741
 103 زاهدان ایحرفه و فنی زاهدان بلوچستان

 و سیستان مرد 15 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1742
 103 انسراو ایحرفه و فنی سراوان بلوچستان

 199 آباده آباده فارس مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1743
 127 (رستمی سرلشکر شهید) - نزاجا پیاده شیراز فارس مرد 30 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1744
 118 شیراز واحد کارگر خانه شیراز فارس مرد 10 20 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1745

 صنعتی شهرک قزوین مرد 35 35 خودرو کانیکم فنی کاردانی 1746
 103 برادران 1 شماره ایحرفه و فنی البرز

 صنعتی شهرک قزوین مرد 75 - خودرو مکانیک فنی کاردانی 1747
 176 محرکه نیرو البرز

 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1748
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین مرد 75 - دروخو مکانیک فنی کاردانی 1749
 103 قم استان ایحرفه و فنی کل اداره قم قم مرد 20 20 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1750
 199 1 سنندج سنندج کردستان مرد 25 25 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1751
 103 کامیاران ایحرفه و فنی یارانکام کردستان مرد 15 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1752
 103 بردسیر ایحرفه و فنی بردسیر کرمان مرد 35 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1753
 103 جیرفت ایحرفه و فنی جیرفت کرمان مرد 20 20 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1754
 103 اورر ایحرفه و فنی راور کرمان مرد 15 25 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1755
 199 سیرجان نوبنیاد آزاد عالی آموزش موسسه سیرجان کرمان مرد 35 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1756
 199 بابک شهر بابکشهر کرمان مرد 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1757
 120 کهنوج کهنوج کرمان مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1758
 176 بلداالمین کرمان کرمان مرد 25 50 خودرو نیکمکا فنی کاردانی 1759
 118 کرمان واحد کارگر خانه کرمان کرمان مرد 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1760
 103 کوهبنان ایحرفه و فنی بنانکوه کرمان مرد 20 20 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1761
 199 (ع) رضا امام غربآباداسالم کرمانشاه مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1762
 103 پاوه ایحرفه و فنی پاوه کرمانشاه مرد 30 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1763
 103 کرمانشاه پیشرفته هایمهارت ایحرفه و فنی کرمانشاه کرمانشاه مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1764

 و کهگیلویه مرد 15 25 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1765
 103 دهدشت برادران ایحرفه و فنی دهدشت بویراحمد

 و کهگیلویه مرد 15 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1766
 103 دوگنبدان ایحرفه و فنی گچساران بویراحمد

 103 گرگان ایحرفه و فنی گرگان گلستان مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1767
 199 آستارا آستارا گیالن مرد 20 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1768
 176 شمال نیروی برهان رشت گیالن مرد 75 - خودرو مکانیک فنی کاردانی 1769
 103 رشت انصاری شهید ایحرفه و فنی رشت گیالن مرد 30 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1770
 103 سراصومعه ایحرفه و یفن سراصومعه گیالن مرد 20 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1771
 199 1 تالش طوالش گیالن مرد 30 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1772
 215 لوشان فنی لوشان گیالن مرد 35 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1773

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 199 1 الیگودرز الیگودرز لرستان مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1774

 کنندگانتولید تعاونی شرکت بروجرد لرستان مرد 40 35 دروخو مکانیک فنی کاردانی 1775
 176 بروجرد دامپروری و صنعت،کشاورزی

 103 آبادخرم ایحرفه و فنی آبادخرم لرستان مرد 30 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1776
 199 دورود دورود لرستان مرد 30 45 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1777
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران مرد 35 40 خودرو کانیکم فنی کاردانی 1778
 199 بابل بابل مازندران مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1779
 103 ساری کالی شرفدار ایحرفه و فنی ساری مازندران مرد 15 25 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1780
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران ردم 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1781
 103 تخصصی و یک درجه ایحرفه و فنی اراک مرکزی مرد 25 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1782
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1783
 103 ساوه مهارت ایحرفه و فنی ساوه یمرکز مرد 15 60 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1784
 103 بندرعباس ایحرفه و فنی عباسبندر هرمزگان مرد 40 35 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1785
 199 میناب میناب هرمزگان مرد 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1786
 103 اسدآباد ایحرفه و فنی اسدآباد همدان مرد 30 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1787
 199 مالیر مالیر همدان مرد 25 50 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1788
 103 مریانج ایحرفه و فنی همدان همدان مرد 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1789
 199 بافق بافق یزد مرد 45 30 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1790
 103 یزد ایخامنه الهآیت ایحرفه و فنی یزد یزد مرد 35 40 خودرو مکانیک فنی کاردانی 1791
 127 (امانی سرلشکر شهید) نزاجا پشتیبانی تهران تهران مرد 25 15 زرهی خودروهای مکانیک فنی کاردانی 1792
 127 (کرمی سرلشکر شهید) - نزاجا زرهی شیراز فارس مرد 60 15 زرهی خودروهای مکانیک فنی کاردانی 1793

  برداریبهره شرکت تهران تهران مرد 50 25 مترو مکانیک یفن کاردانی 1794
 142 حومه و تهران شهری آهنراه

 110 آذربایجان پژوهشی و آموزشی مجتمع تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 25 25 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1795
 176 تبریز کمپرسورسازی کتشر تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1796
 176 تبریز سازیماشین گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1797
 176 اردبیل آهن ذوب شرکت اردبیل اردبیل زن،مرد 15 20 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1798
 176 انتخاب صنعتی گروه اناصفه اصفهان مرد 30 45 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1799
 199 مبارکه مبارکه اصفهان زن،مرد 25 50 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1800
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز زن،مرد 30 45 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1801
 176 خودرو نایرا صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1802
 134 میثاق سازانقطعه شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1803
 103 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی کنگان بوشهر زن،مرد 35 35 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1804
 176 کارپیچ پوالد شرکت پاکدشت تهران مرد 35 20 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1805
 215 تفویضی شهید آموزشکده تهران تهران مرد 30 45 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1806
 176 ایران قالبسازان جامعه تهران تهران زن،مرد 40 35 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1807
 176 آذین استیل شرکت تهران تهران زن،مرد 10 25 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1808
 176 قطعهلوازم ایران صنعتی و تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 50 25 صنعتی کشینقشه فنی دانیکار 1809
 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران زن،مرد 25 50 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1810
 155 ارسپ پروفیل جهان شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 25 50 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1811
 118 قدسشهر واحد کارگر خانه قدس تهران زن،مرد 25 20 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1812
 176 چینیتوس شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 25 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1813

 عتیصن - علمی خدمات شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1814
 176 (مشهد) رضویخراسان

 176 الستیک پارت کارخانجات گروه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1815
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1816
 120 اندیمشک شهرداری اندیمشک خوزستان دزن،مر 30 45 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1817
 213 خوزستان استان کارگران اسالمی جامعه اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1818
 118 اهواز کارگر خانه اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1819
 176 شوشتر آذین شرکت شوشتر خوزستان زن،مرد 15 60 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1820

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1821
 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

 گروه آموزشی هیوا
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 103 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 8) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 75 - صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1822
 176 محرکه نیرو البرز

 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین زن،مرد 25 50 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1823
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 75 - صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1824
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 35 40 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1825
 199 الموت کالیهمعلم وینقز زن،مرد 35 40 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1826
 103 قم استان ایحرفه و فنی کل اداره قم قم مرد 15 25 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1827

 و کهگیلویه زن،مرد 15 30 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1828
 103 دوگنبدان ایحرفه و فنی گچساران بویراحمد

 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران زن،مرد 30 45 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1829
 176 اراک حدید صنعتی شرکت اراک مرکزی زن،مرد 37 38 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1830
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی زن،مرد 25 50 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 1831
 124 (تهران) رهدستوا شهید تهران تهران مرد 45 - مهمات نگهداری فنی کاردانی 1832

 ( نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی 1833
 135 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز زن،مرد 35 40 پهپاد بدنه و موتور - دفاعی تجهیزات

 ( نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی 1834
 124 (تهران) رهدستوا شهید تهران تهران مرد 45 - پهپاد بدنه و موتور - دفاعی تجهیزات

1835 

  فنی کاردانی * ●
 حفاری دستگاه مکانیک تعمیرات و نگهداری

 ایران حفاری ملی شرکت اهواز خوزستان مرد 30 30
184 

 استان خوزستان و شهرستان گچساران اختصاص دارد. یاییمحدوده جغراف یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانیرفتهاز پذ ●

 

 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 214 تبریز دانشگاهی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 55 کامپیوتری هایشبکه فنی یکاردان 1836
 176 ارومیه صنعتی مدیریت سازمان ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1837
 199 2 مهاباد دمهابا غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1838
 118 اردبیل واحد کارگر خانه اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1839
 213 اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1840
 176 اصفهان صنعتی - علمی خدمات شرکت اصفهان اصفهان دزن،مر 40 35 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1841
 118 کرج واحد کارگر خانه کرج البرز زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1842
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1843
 135 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز زن،مرد 35 40 یکامپیوتر هایشبکه فنی کاردانی 1844
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1845
 199 2 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 60 15 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1846
 120 شبانکاره شهرداری برازجان بوشهر ن،مردز 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1847
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر زن،مرد 70 - کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1848
 118 اسالمشهر واحد کارگر خانه اسالمشهر تهران زن،مرد 20 15 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1849
 176 (تهران) ایران صنعتی تحقیقات تهران تهران زن،مرد 20 15 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1850
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1851

 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان تهران تهران زن،مرد 35 20 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1852
 142 تهران شهرداری

 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران زن،مرد 25 50 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1853
 176 الکتریک پارس کارخانجات شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1854
 176 ایران انفورماتیک گسترش شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1855
 127 نزاجا شهدای تهران تهران مرد 30 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1856
 124 (تهران) دستواره شهید تهران تهران مرد 45 - کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1857
 176 طبرسی عالمه ونفن و علوم تهران تهران زن،مرد 35 20 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1858
 212 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1859
 212 تهران 25 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 35 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1860

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 212 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ تهران انتهر زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1861

1862 
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی *

212 
 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 سینا پژوهشی آموزشی توسعه موسسه تهران تهران زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1863
 107 (تهران)

  کاربردی - علمی مرکز تهران تهران زن،مرد 20 15 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1864
 176 ایران صنایع پژوهش و آموزش

 199 ایران انفورماتیک آزاد لیعا آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1865

  آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 50 25 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1866
 199 دانشسار فنون و علوم

1867 
  آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 35 20 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی *

 199 دانش عصر نوآوران
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا ینشاغل یرشپذ یتظرف *

 199 هادی آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1868
 199 جهاندیده آزاد عالی آموزش موسسه ری تهران زن،مرد 35 20 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1869
 214 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1870
 120 ورامین شهرداری ورامین تهران زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1871
 199 قوچان قوچان رضوی خراسان زن،مرد 25 50 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1872
 214 مشهد دانشگاهی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1873
 176 الستیک پارت کارخانجات گروه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1874
 176 الکتریک خیام صنایع شرکت نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 40 30 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1875
 214 بجنورد دانشگاهی جهاد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 75 - کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1876

 پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1877
 110 خوزستان برق و آب صنعت

 214 اهواز دانشگاهی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 45 30 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1878
 199 1 دزفول دزفول خوزستان زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1879
 120 قلعه صایین شهرداری ابهر زنجان زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1880
 176 گارشومون روشنایی صنایع شرکت شهرمهدی سمنان زن،مرد 25 50 کامپیوتری یهاشبکه فنی کاردانی 1881

 و سیستان زن،مرد 50 - کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1882
 120 بلوچستان و سیستان استانداری زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 37 37 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1883
 199 1 هدانزا زاهدان بلوچستان

 199 پاسارگاد پاسارگاد فارس زن،مرد 75 - کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1884
 127 (رستمی سرلشکر شهید) - نزاجا پیاده شیراز فارس زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1885
 214 شیراز گاهیدانش جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1886
 118 شیراز واحد کارگر خانه شیراز فارس زن،مرد 10 20 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1887

  مخابراتی صنایع شرکت شیراز فارس زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1888
 188 شیراز - ایران دور راه

 188 شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات شیراز فارس مردزن، 40 35 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1889
 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین زن،مرد 25 50 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1890
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1891
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1892
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 75 - کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1893
 199 الموت کالیهمعلم قزوین زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1894
 177 قم استان دستی صنایع قم قم دمر 15 25 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1895
 199 بیجار بیجار کردستان زن،مرد 20 20 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1896
 214 زرند دانشگاهی جهاد زرند کرمان زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1897
 199 بابک هرش بابکشهر کرمان زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1898
 103 پاوه ایحرفه و فنی پاوه کرمانشاه زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1899
 199 روانسر روانسر کرمانشاه زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1900

 و کهگیلویه زن،مرد 20 25 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1901
 199 تدهدش دهدشت بویراحمد

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1902
 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

 214 گرگان دانشگاهی جهاد گرگان گلستان زن،مرد 15 15 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1903
 214 رشت هیدانشگا جهاد رشت گیالن زن،مرد 15 55 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1904
 199 1 بروجرد بروجرد لرستان زن،مرد 45 30 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1905
 214 آبادخرم دانشگاهی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1906
 199 1 کوهدشت کوهدشت لرستان زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1907
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1908
 199 بابل بابل مازندران زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1909
 176 چالوس کارآموزان چالوس مازندران زن،مرد 25 50 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1910
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1911
 214 اراک دانشگاهی جهاد اراک مرکزی زن،مرد 25 45 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1912
 199 میناب میناب هرمزگان زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1913

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره همدان همدان زن،مرد 50 - کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1914
 103 همدان

 118 همدان واحد کارگر خانه همدان همدان زن،مرد 20 50 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1915
 176 اردکان صنعتی هایشهرک شرکت ناردکا یزد زن،مرد 75 - کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی 1916

  فنی کاردانی 1917
 176 شرقیآذربایجان واحد بازرگانی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 10 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1918
 214 تبریز دانشگاهی جهاد زتبری شرقی آذربایجان زن،مرد 15 55 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1919
 118 تبریز واحد کارگر خانه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1920
 176 تبریز صنعتی تمدیری سازمان تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1921
 199 داشتیکمه شهریار استاد داشتیکمه شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1922
 176 غهمرا غذایی صنایع مراغه شرقی آذربایجان زن،مرد 20 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1923
 103 میانه ایحرفه و فنی میانه شرقی آذربایجان زن،مرد 15 25 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1924
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1925
 214 ارومیه دانشگاهی جهاد ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1926
 176 ارومیه صنعتی مدیریت سازمان ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1927
 176 پاشایران شرکت ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1928
 199 بوکان بوکان غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1929
 199 (تکاب) دهخدا تکاب غربی آذربایجان زن،مرد 20 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - عاتاطال فناوری 

  فنی کاردانی 1930
 214 اردبیل دانشگاهی جهاد اردبیل اردبیل زن،مرد 25 25 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1931
 118 اردبیل واحد کارگر خانه اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 هگسترد هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1932
 199 1 آبادپارس آبادپارس اردبیل زن،مرد 15 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1933
 118 آبادپارس واحد کارگر خانه آبادپارس اردبیل زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1934
 103 خلخال ایحرفه و فنی خلخال اردبیل زن،مرد 20 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1935
 199 گرمی گرمی اردبیل زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 فنی کاردانی 1936
 213 اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1937
 214 اصفهان دانشگاهی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 20 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1938
 118 اصفهان 23 واحد کارگر خانه اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1939
 176 اصفهان صنعتی - علمی خدمات شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1940
 127 نزاجا صیاد شهید اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1941
 199 هرند اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1942
 199 کرون و تیران کرون و تیران اصفهان زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1943
 118 کاشان 17 واحد کارگر خانه کاشان اصفهان زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1944
 199 مبارکه مبارکه اصفهان زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1945
 199 آبادنجف آبادنجف اصفهان زن،مرد 15 55 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات وریفنا

  فنی کاردانی 1946
 214 کرج دانشگاهی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1947
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1948
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1949
 118 جبالغساو واحد کارگر خانه هشتگرد البرز زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1950
 176 (ایچسن) فردعالی شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 37 38 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1951
 199 2 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 60 15 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1952
 199 1 شهردره شهردره ایالم زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - تاطالعا فناوری

  فنی کاردانی 1953
 199 برازجان برازجان بوشهر زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1954
 212 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ هربوش بوشهر زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1955
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر زن،مرد 70 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1956
 199 کنگان کنگان بوشهر زن،مرد 25 15 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1957
 215 گناوه بندرسازان گناوه بوشهر زن،مرد 30 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

1958 
 فنی کاردانی *

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 (عج) مهدی امام تهران تهران مرد 20 -

102 
 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان ین بومکدرشته محل به داوطلبا یندر ا یرشپذ یتظرف *

 فنی کاردانی 1959
 176 (تهران) ایران صنعتی تحقیقات تهران تهران زن،مرد 20 15 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1960
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن،مرد 25 25 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1961
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1962
 122 انتظامی علوم دانشگاه تهران تهران مرد 35 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1963
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 فنی کاردانی 1964
 169 سازمان ثبت احوال کشور تهران تهران زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1965
 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان تهران تهران زن،مرد 35 20 هگسترد هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 142 تهران شهرداری

  فنی کاردانی 1966
 158 ایران پردازیداده شرکت تهران تهران زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1967
 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1968
 176 الکتریک پارس کارخانجات شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1969
 176 ایران انفورماتیک گسترش شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1970
 127 نزاجا شهدای تهران تهران مرد 30 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1971
 176 طبرسی عالمه فنون و علوم تهران تهران زن،مرد 35 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی ردانیکا 1972
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1973
 212 تهران 10 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1974
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اتاطالع فناوری

  فنی کاردانی 1975
 212 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1976
 212 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 گسترده یهاشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1977
 212 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1978
 212 تهران 29 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 30 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1979
 212 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1980
 127 (امینی سرتیپ شهید) - نزاجا مخابرات تهران تهران مرد 25 25 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1981
 سینا پژوهشی آموزشی توسعه موسسه تهران تهران زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 107 (تهران)

  فنی کاردانی 1982
 115 رعد نیکوکاری تهران تهران زن،مرد 15 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1983
  کاربردی - علمی مرکز تهران تهران زن،مرد 20 15 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 176 ایران صنایع پژوهش و آموزش

  فنی کاردانی 1984
 199 ایران کانفورماتی آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1985
  آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 50 25 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 199 دانشسار فنون و علوم

 فنی کاردانی 1986
  آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 199 امیرکبیر فناوری و مدیریت

1987 
 فنی کاردانی *

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
  آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 35 20

 199 دانش عصر نوآوران
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا ینشاغل یرشپذ یتظرف *

 فنی انیکارد 1988
 199 هادی آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1989
 120 رودهن شهرداری رودهن تهران زن،مرد 50 25 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1990
 199 جهاندیده آزاد عالی آموزش موسسه ری تهران زن،مرد 35 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1991
 214 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  فنی کاردانی 1992
 118 قدسشهر واحد کارگر خانه قدس تهران زن،مرد 25 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1993
 120 پیشوا شهرداری ورامین تهران زن،مرد 20 15 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 1994
 و چهارمحال زن،مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 120 بختیاری و چهارمحال انداریاست شهرکرد بختیاری

  فنی کاردانی 1995
 و چهارمحال زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 199 فارسان فارسان بختیاری

 فنی کاردانی 1996
 199 1 بیرجند بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 1997
 214 بیرجند دانشگاهی جهاد بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 25 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 1998
 199 فردوس فردوس جنوبی خراسان زن،مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 1999
 199 نهبندان نهبندان جنوبی خراسان زن،مرد 20 30 گسترده هایشبکه و نترنتای - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2000
 176 (جامتربت) غذا صنعت جامتربت رضوی خراسان زن،مرد 20 55 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2001
 199 1 حیدریه تربت حیدریهتربت رضوی خراسان زن،مرد 25 25 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 2002
 120 جغتای شهرداری جغتای رضوی خراسان زن،مرد 15 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2003
 199 1 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2004
 176 شرق یکدانه شرکت قوچان رضوی خراسان زن،مرد 20 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2005
 199 قوچان قوچان رضوی خراسان زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 2006
 214 کاشمر دانشگاهی جهاد کاشمر رضوی خراسان زن،مرد 15 55 گسترده هایشبکه و اینترنت - طالعاتا فناوری

  فنی کاردانی 2007
 110 رضویخراسان پژوهشی و آموزشی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2008
 214 مشهد دانشگاهی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2009
 118 مشهد واحد کارگر خانه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2010
 176 رضویخراسان صنعتی مدیریت سازمان مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 هگسترد هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2011
 صنعتی - علمی خدمات شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 176 (مشهد) رضویخراسان

 فنی کاردانی 2012
 176 الستیک پارت کارخانجات گروه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 گسترده هایهشبک و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2013
 سینا پژوهشی آموزشی توسعه موسسه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 107 (رضویخراسان)

 فنی کاردانی 2014
 آزاد عالی آموزش موسسه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و نتاینتر - اطالعات فناوری 

 199 رضویخراسان خوارزمی 

 فنی کاردانی 2015
 199 1 نیشابور نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2016
 199 2 بجنورد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 15 60 گسترده هایهشبک و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2017
 199 جاجرم جاجرم شمالی خراسان زن،مرد 20 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2018
 199 شیروان نشیروا شمالی خراسان زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2019
  پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 110 خوزستان برق و آب صنعت

 فنی کاردانی 2020
 214 اهواز هیدانشگا جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 45 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 فنی کاردانی 2021
 122 خوزستان استان انتظامی فرماندهی اهواز خوزستان مرد 40 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2022
 199 1 دزفول دزفول خوزستان زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2023
 199 ابهر ابهر زنجان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات وریفنا 

  فنی کاردانی 2024
 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2025
 214 زنجان دانشگاهی جهاد زنجان زنجان زن،مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2026
 118 زنجان واحد کارگر خانه زنجان زنجان زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2027
 120 بیارجمند شهرداری بیارجمند سمنان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2028
 214 سمنان دانشگاهی جهاد سمنان سمنان زن،مرد 20 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2029
 122 سمنان استان انتظامی فرماندهی سمنان سمنان مرد 45 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  نیف کاردانی 2030
 و سیستان زن،مرد 25 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  آموزشی خدمات تعاونی شرکت ایرانشهر بلوچستان
 103 ایرانشهر نواندیشه

 فنی کاردانی 2031
 و سیستان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 214 زاهدان دانشگاهی جهاد زاهدان بلوچستان

  فنی کاردانی 2032
 و سیستان زن،مرد 15 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 118 زاهدان واحد کارگر خانه زاهدان بلوچستان

  فنی کاردانی 2033
 و سیستان زن،مرد 20 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 176 قشر مینو غذایی صنایع شرکت زاهدان بلوچستان

 فنی کاردانی 2034
 199 آباده آباده فارس زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2035
 199 پاسارگاد پاسارگاد فارس زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2036
 214 شیراز دانشگاهی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 40 گسترده ایهشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2037
  مخابراتی صنایع شرکت شیراز فارس زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 188 شیراز - ایران دور راه

 فنی کاردانی 2038
 188 شیراز - ایران مخابراتی کارخانجات شیراز فارس زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2039
 199 کازرون کازرون فارس زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2040
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 75 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2041
 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

  فنی کاردانی 2042
 214 قزوین دانشگاهی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 30 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2043
 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2044
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2045
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 دهگستر هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2046
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 2047
 199 الموت هکالیمعلم قزوین زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2048
 190 قم استانداری قم قم زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2049
 214 قم دانشگاهی جهاد قم قم مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 گروه آموزشی هیوا
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 فنی کاردانی 2050
 176 قم معادن و صنایع قم قم مرد 30 45 گسترده هایبکهش و اینترنت - اطالعات فناوری 

2051 
 فنی کاردانی *

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 زائر اقتصادی فرهنگی موسسه قم قم زن 15 35

109 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 فنی کاردانی 2052
 120 دیواندره شهرداری دیواندره کردستان زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2053
 124 کردستان استان -( ع) حسین امام سنندج کردستان مرد 20 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2054
 214 سنندج دانشگاهی جهاد سنندج کردستان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و نتاینتر - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 2055
 176 کردستان استان بازرگانی سازمان سنندج کردستان زن،مرد 20 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2056
 176 سنندج صنعتی مدیریت سازمان سنندج کردستان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 2057
 199 1 سنندج سنندج کردستان زن،مرد 25 25 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2058
 212 کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ سنندج کردستان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2059
 199 1 قروه قروه کردستان زن،مرد 15 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2060
 214 زرند دانشگاهی جهاد زرند کرمان زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2061
 214 سیرجان دانشگاهی جهاد سیرجان کرمان زن،مرد 75 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 2062
 120 کهنوج کهنوج کرمان زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2063
 176 بلداالمین کرمان کرمان ردزن،م 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2064
 214 کرمان دانشگاهی جهاد کرمان کرمان زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2065
 118 کرمان واحد کارگر خانه کرمان کرمان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2066
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان زن،مرد 30 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2067
 199 غرب آباداسالم غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2068
 199 روانسر روانسر کرمانشاه زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - عاتاطال فناوری

  فنی کاردانی 2069
 214 کرمانشاه دانشگاهی جهاد کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2070
 176 کرمانشاه صنعتی مدیریت سازمان کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2071
 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

  فنی کاردانی 2072
 و گیلویهکه زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 214 یاسوج دانشگاهی جهاد یاسوج بویراحمد

  فنی کاردانی 2073
 214 گرگان دانشگاهی جهاد گرگان گلستان زن،مرد 15 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2074
 118 گرگان واحد گرکار خانه گرگان گلستان زن،مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2075
  پیشگامان تعاونی شرکت گرگان گلستان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 103 گلستان نوین فنون و علوم

  فنی کاردانی 2076
 199 1 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2077
 199 2 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  فنی کاردانی 2078
 199 2 کاووسگنبد گنبدکاووس گلستان زن،مرد 15 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2079
 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 گسترده هایبکهش و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2080
 214 بندرانزلی دانشگاهی جهاد بندرانزلی گیالن زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2081
 118 1 گیالن واحد کارگر خانه رشت گیالن زن،مرد 30 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2082
 103 عمارلو فاراب البرز تعاونی شرکت رودبار گیالن زن،مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2083
 214 ررودس دانشگاهی جهاد رودسر گیالن زن،مرد 15 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2084
 199 1 تالش طوالش گیالن زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2085
 215 لوشان فنی لوشان گیالن زن،مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2086
 199 1 ازنا ازنا لرستان زن،مرد 30 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2087
 199 1 بروجرد بروجرد لرستان زن،مرد 45 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2088
 120 بروجرد شهرداری بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2089
 214 آبادخرم دانشگاهی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2090
 199 دورود دورود لرستان زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2091
 199 1 کوهدشت کوهدشت لرستان زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و ترنتاین - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2092
 199 نورآباد نورآباد لرستان زن،مرد 15 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2093
 212 مازندران 5 واحد هنر و نگفره آمل مازندران زن،مرد 20 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2094
 199 بابل بابل مازندران زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2095
 214 بابل دانشگاهی جهاد بابل مازندران زن،مرد 75 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2096
 212 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ بابل مازندران زن،مرد 35 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2097
 199 بهشهر بهشهر مازندران زن،مرد 20 55 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2098
 116 تنکابن صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 30 45 ردهگست هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2099
 176 چالوس کارآموزان چالوس مازندران زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2100
  فلزی صنایع شرکت ساری مازندران زن،مرد 15 60 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 176 مازندران سنگین هایسازه

  فنی کاردانی 2101
 118 شهرقائم 19 واحد کارگر خانه شهرقائم مازندران زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2102
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران مردزن، 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2103
 214 اراک دانشگاهی جهاد اراک مرکزی زن،مرد 25 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2104
 214 ساوه نشگاهیدا جهاد ساوه مرکزی زن،مرد 15 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2105
 214 ورنیم دانشگاهی جهاد محالت مرکزی زن،مرد 15 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2106
 214 بندرعباس دانشگاهی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 15 30 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  فنی ردانیکا 2107
 212 (بندرلنگه) هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ بندرلنگه هرمزگان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2108
 199 پارسیان پارسیان هرمزگان زن،مرد 15 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2109
 199 کیش کیش هرمزگان زن،مرد 20 15 گسترده هایشبکه و اینترنت - طالعاتا فناوری

  فنی کاردانی 2110
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2111
 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل هادار همدان همدان زن،مرد 15 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 103 همدان

  فنی کاردانی 2112
 214 همدان دانشگاهی جهاد همدان همدان زن،مرد 35 40 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2113
 118 همدان واحد کارگر خانه همدان همدان زن،مرد 40 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2114
 110 قنات آموزشی واحد تفت یزد زن،مرد 75 - گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2115
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2116
 118 یزد واحد کارگر خانه یزد یزد زن،مرد 35 35 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2117
 120 یزد شهرداری یزد یزد زن،مرد 20 20 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2118
 120 ارومیه شهرداری ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 2119
 199 شهرزرین شهرزرین اصفهان زن،مرد 38 37 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2120
 120 کرج شهرداری کرج البرز زن،مرد 15 15 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2121
 120 هشتگرد جدید شهر شهرداری هشتگرد البرز زن،مرد 30 45 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2122
 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان تهران تهران زن،مرد 35 20 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری 

 142 تهران شهرداری

  فنی کاردانی 2123
 120 سرایان شهرداری سرایان جنوبی خراسان زن،مرد 15 30 شهر ونیکیالکتر خدمات - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2124
 120 کاخک شهرداری گناباد رضوی خراسان زن،مرد 20 40 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری 

 فنی کاردانی 2125
 120 مشهد هرداریش مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 2126
 120 شمالیخراسان شهرداری بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 25 50 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2127
 120 اندیمشک شهرداری اندیمشک خوزستان زن،مرد 30 45 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2128
 120 اهواز شهرداری اهواز خوزستان زن،مرد 75 - شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2129
 120 هفتگل شهرداری هفتگل خوزستان زن،مرد 25 50 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2130
 و ستانسی زن،مرد 35 20 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری 

 120 چابهار شهرداری چابهار بلوچستان

2131 
  فنی کاردانی *

 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری
 و سیستان زن،مرد 45 30

 سوران شهرداری سورانسیب بلوچستان
120 

 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا ینشاغل یرشپذ یتظرف *

  فنی یکاردان 2132
 120 شیراز شهرداری شیراز فارس زن،مرد 40 35 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2133
 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین زن،مرد 25 50 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2134
 120 قزوین شهرداری قزوین قزوین ردزن،م 35 40 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری 

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  فنی کاردانی 2135
 120 بانه شهرداری بانه کردستان زن،مرد 25 50 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

 فنی کاردانی 2136
 120 آبادشول شهرداری الیگودرز لرستان زن،مرد 15 30 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری 

 یفن کاردانی 2137
 120 بروجرد شهرداری بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری 

  فنی کاردانی 2138
 120 آبادخرم شهرداری آبادخرم لرستان زن،مرد 35 40 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

  فنی کاردانی 2139
 120 قشم شهرداری قشم هرمزگان زن،مرد 15 60 شهر الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری

 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 رسانه - اطالعات فناوری فنی کاردانی 2140
 176 پاشایران شرکت ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2141
 118 آبادپارس واحد کارگر خانه آبادپارس اردبیل زن،مرد 30 45 مپیوتریکا هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2142
 176 اصفهان صنعتی - علمی خدمات شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2143
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2144
 103 ایالم ایحرفه و فنی ایالم ایالم زن،مرد 30 40 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2145
 176 کارپیچ پوالد شرکت پاکدشت تهران زن،مرد 35 20 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2146
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 مپیوتریکا هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2147

 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان تهران تهران زن،مرد 35 20 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2148
 142 تهران شهرداری

 176 الکتریک پارس کارخانجات شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2149
 176 ایران انفورماتیک گسترش شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2150

2151 
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 15 60 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی *

212 
 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یمحل به داوطلبان بومکدرشته  یندر ا یرشپذ یتظرف *

 199 ایران انفورماتیک آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2152

 و چهارمحال زن،مرد 20 30 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2153
 214 شهرکرد دانشگاهی جهاد شهرکرد بختیاری

 176 جوین صنعت و کشت شرکت جوین رضوی خراسان زن،مرد 70 - کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2154
 199 2 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2155
 103 گناباد ایحرفه و فنی گناباد رضوی خراسان مرد 20 30 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2156
 199 شیروان شیروان شمالی خراسان زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2157
 214 اهواز اهیدانشگ جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 45 30 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2158
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2159
 214 شیراز دانشگاهی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 40 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2161
 214 قزوین دانشگاهی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 30 30 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2162
 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین زن،مرد 25 50 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2163
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 35 40 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2164
 103 قم استان ایحرفه و فنی کل اداره قم قم مرد 15 30 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2165
 103 پردیسان( ع) رضا امام ایحرفه و فنی قم قم زن 50 25 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2166
 199 (ع) رضا امام غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 60 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2167
 176 کرمانشاه صنعتی مدیریت سازمان کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 30 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2168
 176 شمال نیروی برهان رشت گیالن زن،مرد 40 35 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2169
 214 رشت دانشگاهی جهاد رشت گیالن زن،مرد 15 55 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2170
 214 آبادخرم دانشگاهی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2171
 214 اراک دانشگاهی جهاد اراک مرکزی زن،مرد 25 45 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2172
 199 1 بندرعباس عباسبندر هرمزگان زن،مرد 45 25 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی 2173

2174 
 غله 8 منطقه بازرگانی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 25 25 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی *

176 
 جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهکدرشته محل به داوطلبان کل یندر ا یرشپذ یتظرف *

 176 تبریز صنعتی مدیریت سازمان تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2175
 176 ارومیه صنعتی مدیریت سازمان ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2176
 199 (تکاب) دهخدا تکاب غربی آذربایجان زن،مرد 20 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2177
 199 اندوآبمی میاندوآب غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2178

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 214 اردبیل دانشگاهی جهاد اردبیل اردبیل زن،مرد 20 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2179
 176 اردبیل صنعتی مدیریت سازمان اردبیل اردبیل زن،مرد 20 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2180
 199 گرمی گرمی اردبیل زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیرنامهب - افزارنرم فنی کاردانی 2181
 213 اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2182
 199 کرون و تیران کرون و تیران اصفهان زن،مرد 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2183
 199 شهرزرین شهرزرین اصفهان زن،مرد 20 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2184
 199 آبادنجف آبادنجف اصفهان زن،مرد 15 55 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2185
 137 2بعثت  کرج البرز مرد 30 - یکامپیوتر سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2186
 120 کرج شهرداری کرج البرز زن،مرد 15 15 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2187
 199 1 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2188
 199 2 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 60 15 مپیوتریکا سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2189
 199 ایوان ایوان ایالم زن،مرد 15 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2190

 و شیروان ایالم زن،مرد 75 - کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2191
 176 غرب کوالک چرداول

 120 بوشهر استان هایشهرداری همیاری سازمان بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - زارافنرم فنی کاردانی 2192
 103 بوشهر ایحرفه و فنی بوشهر بوشهر زن،مرد 45 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2193
 116 تنگستان پاسارگاد صنعت و کشت شرکت تنگستان بوشهر ،مردزن 35 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2194
 199 دیلم دیلم بوشهر زن،مرد 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2195
 118 اسالمشهر واحد کارگر خانه اسالمشهر تهران زن،مرد 20 15 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2196
 215 تفویضی شهید آموزشکده تهران تهران زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2197
 176 (تهران) ایران صنعتی تحقیقات تهران تهران زن،مرد 20 15 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2198
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن،مرد 25 25 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2199
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2200
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2201

 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان تهران تهران زن،مرد 35 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2202
 142 تهران شهرداری

 176 آذین استیل شرکت تهران تهران زن،مرد 10 25 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2203
 176 الکتریک پارس کارخانجات شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 پیوتریکام سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2204
 176 ایران انفورماتیک گسترش شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2205
 176 طبرسی عالمه فنون و علوم تهران تهران زن،مرد 35 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2206
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2207
 212 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2208
 212 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارمنر فنی کاردانی 2209
 212 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2210

2211 
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی *

212 
 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 103 تهران دی 9 ایحرفه و فنی تهران تهران مرد 15 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2212
 127 (امینی سرتیپ شهید) - نزاجا مخابرات تهران تهران مرد 25 25 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2213
 115 رعد نیکوکاری تهران تهران زن،مرد 15 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2214

  کاربردی - علمی مرکز تهران تهران زن،مرد 20 15 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2215
 176 ایران صنایع پژوهش و آموزش

 199 ایران انفورماتیک آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2216

 آزاد عالی آموزش وسسهم تهران تهران زن،مرد 25 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2217
 199 امیرکبیر فناوری و مدیریت 

 214 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2218

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2219
 103 شهرکرد مپیا تعاونی شهرکرد بختیاری

 صنعتی - علمی خدمات شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2220
 176 (مشهد) رضویخراسان

 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2221

  آزاد عالی آموزش موسسه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2222
 199 رضویخراسان خوارزمی

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 صبا کیمیای فوالد تولیدی شرکت اسفراین شمالی خراسان زن،مرد 75 - کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2223
 214 اهواز دانشگاهی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 45 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2224
 118 اهواز کارگر خانه اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2225
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز وزستانخ زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2226
 215 فارس خلیج شرکت ماهشهر بندر خوزستان زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2227
 199 1 دزفول دزفول خوزستان زن،مرد 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2228
 120 هفتگل شهرداری هفتگل خوزستان زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم یفن کاردانی 2229
 214 زنجان دانشگاهی جهاد زنجان زنجان زن،مرد 35 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2230
 103 طارم ایحرفه و فنی مطار زنجان زن،مرد 15 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2231

 و سیستان زن،مرد 25 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2232
 آموزشی خدمات تعاونی شرکت ایرانشهر بلوچستان

 103 ایرانشهر نواندیشه 

 و سیستان زن،مرد 35 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2233
 120 چابهار شهرداری چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 35 15 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2234
 120 بلوچستان و سیستان استانداری زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2235
 214 زاهدان دانشگاهی جهاد زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 15 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2236
 118 زاهدان واحد کارگر خانه زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 37 37 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2237
 199 1 زاهدان زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 20 55 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2238
 176 شرق مینو غذایی صنایع شرکت زاهدان بلوچستان

 214 شیراز دانشگاهی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2239
 176 سازمان مدیریت صنعتی شیراز رازشی فارس زن،مرد 40 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 8010
 128 هوادریا مجتمع شیراز فارس زن،مرد 15 25 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2240

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2241
 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2242
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2243
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2244
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 75 - کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2245
 199 الموت کالیهمعلم قزوین زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2246
 124 قم محالتی شهید قم قم زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2247
 177 قم استان دستی صنایع قم قم مرد 15 15 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2248
 176 قم معادن و صنایع قم قم مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2249
 116 سبز کردستان صنعت و کشت شرکت دهگالن کردستان زن،مرد 35 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2250
 214 سنندج دانشگاهی جهاد سنندج کردستان زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2251
 103 راور ایحرفه و فنی راور کرمان ردزن،م 15 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2252
 176 بلداالمین کرمان کرمان زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2253
 214 کرمان دانشگاهی جهاد کرمان کرمان زن،مرد 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2254
 199 (ع) رضا امام غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2255
 103 سنقر ایحرفه و فنی سنقر کرمانشاه زن،مرد 20 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2256
 214 کرمانشاه دانشگاهی جهاد رمانشاهک کرمانشاه زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2257

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2258
 214 یاسوج دانشگاهی جهاد یاسوج بویراحمد

 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2259

  دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2260
 215 انزلی - خاورمیانه واترتاید

 114 گیالن استان ایثارگران امور و شهید بنیاد رشت گیالن زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2261
 214 رشت دانشگاهی جهاد رشت گیالن زن،مرد 15 55 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2262
 118 1 گیالن واحد کارگر خانه رشت گیالن زن،مرد 30 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2263
 103 جنگلی میرزای سرزمین معمجت رشت گیالن زن،مرد 40 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2264

 گروه آموزشی هیوا
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 104 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 9) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 عمارلو فاراب البرز تعاونی شرکت رودبار گیالن زن،مرد 35 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2265
 199 1 تالش طوالش گیالن زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2266
 215 لوشان فنی لوشان گیالن زن،مرد 35 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2267
 199 1 الشتر الشتر لرستان زن،مرد 20 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2268
 199 1 الیگودرز الیگودرز لرستان زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2269
 199 2 بروجرد بروجرد لرستان زن،مرد 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی اردانیک 2270
 176 بروجرد پوشزاگرس شرکت بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2271
 214 آبادخرم دانشگاهی جهاد آبادخرم رستانل زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2272
 199 نورآباد نورآباد لرستان زن،مرد 15 35 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2273
 199 بابل بابل مازندران زن،مرد 15 60 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2274
 116 تنکابن صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیمهبرنا - افزارنرم فنی کاردانی 2275
 176 پیشرانه شرکت ساری مازندران زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2276
 176 پیروز مهر آباد باسع مازندران زن،مرد 75 - کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2277
 214 اراک دانشگاهی جهاد اراک مرکزی زن،مرد 25 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2278
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2279
 214 ورنیم دانشگاهی جهاد محالت مرکزی زن،مرد 15 20 کامپیوتری ازیسبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2280
 120 هرمزگان استانداری عباسبندر هرمزگان زن،مرد 25 20 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2281
 214 بندرعباس دانشگاهی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 15 30 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2282
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2283
 214 همدان دانشگاهی جهاد همدان همدان زن،مرد 35 40 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2284
 118 همدان واحد کارگر خانه همدان همدان زن،مرد 40 35 پیوتریکام سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2285
 110 قنات آموزشی واحد تفت یزد زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2286
 199 میبد میبد یزد زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2287
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی 2288

 

 105 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 10) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 تغالاش

 شاغل آزاد
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان مرد 40 35 آهنراه برداریبهره فنی کاردانی 2289
 176 یارتوس تصمیم مشهد رضوی خراسان مرد 30 45 آهنراه برداریبهره فنی کاردانی 2290
 103 تخصصی و یک درجه ایحرفه و فنی اراک مرکزی مرد 35 25 آهنراه برداریبهره فنی کاردانی 2291
 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 30 شهرسازی فنی کاردانی 2292
 120 ارومیه شهرداری ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 شهرسازی فنی کاردانی 2293
 120 اردبیل شهرداری اردبیل اردبیل زن،مرد 40 35 شهرسازی فنی کاردانی 2294
 120 مهاباد شهرداری اردستان اصفهان زن،مرد 75 - شهرسازی فنی دانیکار 2295
 120 اصفهان استان هایشهرداری اصفهان اصفهان زن،مرد 75 - شهرسازی فنی کاردانی 2296
 199 آبادنجف آبادنجف اصفهان زن،مرد 15 55 شهرسازی فنی کاردانی 2297
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 شهرسازی فنی کاردانی 2298
 120 هشتگرد جدید شهر شهرداری هشتگرد البرز زن،مرد 30 45 شهرسازی فنی کاردانی 2299
 120 شبانکاره شهرداری برازجان بوشهر زن،مرد 75 - شهرسازی فنی کاردانی 2300
 215 تفویضی شهید آموزشکده تهران تهران زن،مرد 30 45 شهرسازی فنی کاردانی 2301
 215 تهران شهرسازی و ساختمان تهران تهران زن،مرد 30 45 شهرسازی فنی کاردانی 2302
 142 تهران شهرداری بهسازی و نوسازی سازمان تهران تهران زن،مرد 15 30 شهرسازی فنی کاردانی 2303
 215 آرا آروین هوشمندسازه مهندسین شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 شهرسازی فنی کاردانی 2304
 120 رودهن شهرداری رودهن تهران زن،مرد 50 25 شهرسازی فنی کاردانی 2305
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 شهرسازی فنی کاردانی 2306
 120 شمالیخراسان شهرداری بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 75 - شهرسازی فنی کاردانی 2307
 120 اندیمشک شهرداری اندیمشک خوزستان زن،مرد 30 45 شهرسازی فنی کاردانی 2308
 120 اهواز شهرداری اهواز خوزستان زن،مرد 35 20 شهرسازی فنی کاردانی 2309

 گروه آموزشی هیوا
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 105 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 10) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 تغالاش

 شاغل آزاد

2310 
 زردکوه تیزکاران شرکت ایزه خوزستان زن،مرد 75 - شهرسازی فنی کاردانی *

215 
 ط اختصاص دارد.استان مربو یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 120 زنجان استان هایشهرداری همیاری سازمان زنجان زنجان زن،مرد 45 30 شهرسازی فنی کاردانی 2311
 120 شیراز شهرداری شیراز فارس زن،مرد 40 35 شهرسازی فنی کاردانی 2312
 199 کازرون کازرون فارس زن،مرد 30 45 شهرسازی فنی کاردانی 2313
 199 ریزنی ریزنی فارس زن،مرد 25 25 شهرسازی یفن کاردانی 2314
 120 قزوین شهرداری قزوین قزوین زن،مرد 35 40 شهرسازی فنی کاردانی 2315
 120 قم شهرداری قم قم زن،مرد 15 60 شهرسازی فنی کاردانی 2316
 120 بانه شهرداری بانه کردستان زن،مرد 25 50 شهرسازی فنی کاردانی 2317
 120 گیالن استان هایشهرداری همیاری سازمان رشت گیالن زن،مرد 35 35 شهرسازی فنی یکاردان 2318
 120 بروجرد شهرداری بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 شهرسازی فنی کاردانی 2319
 120 آبادخرم شهرداری آبادخرم لرستان زن،مرد 35 40 شهرسازی فنی کاردانی 2320
 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 40 - شهرسازی فنی کاردانی 2321
 214 بندرعباس دانشگاهی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 15 30 شهرسازی فنی کاردانی 2322
 120 نهاوند شهرداری نهاوند همدان زن،مرد 15 15 شهرسازی فنی کاردانی 2323
 215 یزد شهرسازی و ساختمان یزد یزد زن،مرد 35 35 شهرسازی فنی کاردانی 2324
 120 اردبیل استان هایشهرداری همیاری سازمان اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2325
 120 اردبیل شهرداری اردبیل اردبیل زن،مرد 40 35 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2326
 199 آبادنجف آبادنجف اصفهان زن،مرد 15 55 هاانپیم امور - عمران فنی کاردانی 2327
 120 کرج شهرداری کرج البرز زن،مرد 15 15 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2328
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2329
 120 هشتگرد جدید شهر شهرداری هشتگرد البرز زن،مرد 30 45 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2330
 120 بوشهر استانداری بوشهر بوشهر زن،مرد 30 45 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2331
 120 بوشهر استان هایشهرداری همیاری سازمان بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2332
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر زن،مرد 70 - هاپیمان امور - عمران یفن کاردانی 2333
 215 تفویضی شهید آموزشکده تهران تهران زن،مرد 30 45 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2334
 215 تهران هرسازیش و ساختمان تهران تهران زن،مرد 30 45 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2335
 142 تهران شهرداری بهسازی و نوسازی سازمان تهران تهران زن،مرد 15 30 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2336
 149 طبیعی سوانح تهران تهران زن،مرد 25 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2337

2338 
 پارسه رسم و طرح شرکت تهران تهران ردزن،م 25 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی *

215 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا ینشاغل یرشپذ یتظرف *

 215 آرا آروین هوشمندسازه مهندسین شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2339
 120 بیرجند بحران مدیریت و شهرداری بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 30 30 هاپیمان رامو - عمران فنی کاردانی 2340
 120 جغتای شهرداری جغتای رضوی خراسان زن،مرد 15 30 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2341
 199 1 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2342
 118 مشهد واحد کارگر خانه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2343
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2344
 199 مهندسان آزاد عالی وزشآم موسسه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2345
 120 اندیمشک شهرداری اندیمشک خوزستان زن،مرد 30 45 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2346

  پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2347
 110 خوزستان برق و آب صنعت

 120 اهواز شهرداری اهواز خوزستان زن،مرد 75 - هاپیمان امور - رانعم فنی کاردانی 2348

2349 
 زردکوه تیزکاران شرکت ایزه خوزستان زن،مرد 75 - هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی *

215 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 120 هفتگل شهرداری هفتگل خوزستان زن،مرد 25 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2350
 120 زنجان استان هایشهرداری همیاری سازمان زنجان زنجان زن،مرد 45 30 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2351
 120 قزوین شهرداری قزوین قزوین زن،مرد 35 40 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2352
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 75 - هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2353
 120 قم شهرداری قم قم زن،مرد 15 60 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2354
 214 سنندج دانشگاهی جهاد سنندج کردستان زن،مرد 30 45 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2355

 گروه آموزشی هیوا
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 105 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 10) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 تغالاش

 شاغل آزاد
 214 کرمانشاه دانشگاهی جهاد کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 45 هاپیمان امور - عمران فنی دانیکار 2356
 118 گرگان واحد کارگر خانه گرگان گلستان زن،مرد 40 35 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2357
 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2358
 214 رشت دانشگاهی جهاد رشت گیالن زن،مرد 15 55 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2359
 120 آبادشول شهرداری الیگودرز لرستان زن،مرد 20 30 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2360
 120 ردبروج شهرداری بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2361
 199 دورود دورود لرستان زن،مرد 25 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2362
 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 40 - هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2363
 199 بابل بابل مازندران زن،مرد 15 60 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2364
 176 چالوس کارآموزان چالوس مازندران زن،مرد 25 50 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2365
 199 کیش کیش هرمزگان زن،مرد 20 15 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2366
 120 نهاوند شهرداری نهاوند همدان زن،مرد 15 15 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی 2367
 215 یزد شهرسازی و ساختمان یزد یزد زن،مرد 35 35 هاپیمان امور - عمران فنی انیکارد 2368
 176 اردبیل سولهآرمان شرکت اردبیل اردبیل زن،مرد 30 45 بتن - عمران فنی کاردانی 2369
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن 15 60 بتن - عمران فنی کاردانی 2370
 120 اهواز شهرداری اهواز خوزستان زن،مرد 35 20 بتن - عمران فنی کاردانی 2371
 214 رشت دانشگاهی جهاد رشت گیالن زن،مرد 15 55 بتن - عمران فنی کاردانی 2373
 199 1 الیگودرز الیگودرز لرستان زن،مرد 25 50 بتن - عمران فنی کاردانی 2374
 215 یزد شهرسازی و ساختمان یزد یزد زن،مرد 35 35 بتن - عمران فنی کاردانی 2375
 120 ارومیه شهرداری ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 2376
 199 آبادنجف آبادنجف اصفهان زن،مرد 15 55 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 2377

  ترافیک و نقل و حمل زمانسا تهران تهران زن،مرد 30 45 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 2378
 142 تهران شهرداری

 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 2379
 120 شمالیخراسان شهرداری بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 25 50 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 2380
 120 اهواز شهرداری اهواز خوزستان زن،مرد 35 20 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 2381
 122 سمنان استان انتظامی فرماندهی سمنان سمنان مرد 75 - شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 2382
 120 قزوین شهرداری قزوین قزوین زن،مرد 35 40 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 2383
 122 مرکزی استان انتظامی فرماندهی اراک مرکزی مرد 35 - شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 2384
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 سازیتونل - عمران فنی کاردانی 2385
 215 تفویضی شهید آموزشکده تهران تهران مرد 30 45 سازیتونل - عمران فنی کاردانی 2386
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان مرد 60 - سازیتونل - عمران فنی کاردانی 2387
 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی 2388
 120 ارومیه شهرداری ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی 2389
 120 اردبیل شهرداری اردبیل اردبیل زن،مرد 40 35 شهری نقل و حمل - انعمر فنی کاردانی 2390
 120 اصفهان استان هایشهرداری اصفهان اصفهان زن،مرد 35 35 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی 2391
 199 آبادنجف آبادنجف اصفهان زن،مرد 15 55 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی 2392

 ترافیک و نقل و حمل سازمان تهران تهران زن،مرد 35 40 شهری نقل و حمل - عمران فنی انیکارد 2393
 142 تهران شهرداری 

 120 بیرجند بحران مدیریت و شهرداری بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 30 30 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی 2394
 120 زنجان استان هایشهرداری همیاری سازمان زنجان زنجان زن،مرد 45 30 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی 2395
 120 شیراز شهرداری شیراز فارس زن،مرد 40 35 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی 2396
 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 40 - شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی 2397

 برداریبهره شرکت تهران تهران مرد 50 25 مترو ابنیه و خط - عمران فنی کاردانی 2398
 142 حومه و تهران شهری آهنراه 

 199 1 سنندج سنندج کردستان زن،مرد 35 35 راهداری - عمران فنی کاردانی 2399
 199 رومیها صنعتی دانشگاه ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 راهسازی - عمران فنی کاردانی 2400
 215 تفویضی شهید آموزشکده تهران تهران مرد 30 45 راهسازی - عمران فنی کاردانی 2401
 215 لوشان فنی لوشان گیالن زن،مرد 35 35 راهسازی - عمران فنی کاردانی 2402
 127 (بروجرد شهدای) - نزاجا مهندسی بروجرد لرستان زن،مرد 20 20 راهسازی - عمران فنی کاردانی 2403
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 آبی هایسازه - عمران فنی کاردانی 2404
 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 30 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2405

 گروه آموزشی هیوا
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 105 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 10) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 تغالاش

 شاغل آزاد
 176 اردبیل سولهآرمان رکتش اردبیل اردبیل زن،مرد 30 45 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2406
 176 سنترسیتی اصفهان اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2407
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 35 35 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2408
 199 1 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 25 50 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2409
 199 2 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 75 - ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2410
 149 طبیعی سوانح تهران تهران زن،مرد 25 50 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2411
 215 آرا آروین هوشمندسازه مهندسین شرکت تهران تهران دزن،مر 40 35 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2412
 176 (بیلد کوییک) شهرره المللیبین گروه تهران تهران زن،مرد 30 45 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2413
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2414
 199 2 بجنورد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 15 60 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2415

 و سیستان زن،مرد 20 50 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2416
 103 ایرانشهر ایحرفه و فنی ایرانشهر بلوچستان

 و سیستان ردزن،م 30 40 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2417
 103 زابل ایحرفه و فنی زابل بلوچستان

 199 2 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2418
 176 شمال نیروی برهان رشت گیالن زن،مرد 75 - ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2419
 103 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع رشت گیالن زن،مرد 40 30 ساختهیشپ هایسازه - عمران فنی کاردانی 2420
 120 قشم شهرداری قشم هرمزگان زن،مرد 15 60 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2421
 215 یزد شهرسازی و ساختمان یزد یزد زن،مرد 35 35 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی 2422
 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان مرد 75 - مترو هایسازه - عمران یفن کاردانی 2423
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز مرد 15 60 مترو هایسازه - عمران فنی کاردانی 2424

  برداریبهره شرکت تهران تهران مرد 50 25 مترو هایسازه - عمران فنی کاردانی 2425
 142 مهحو و تهران شهری آهنراه

 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز مرد 15 60 شبکه و سد - عمران فنی کاردانی 2426
 110 فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع شیراز فارس مرد 35 35 شبکه و سد - عمران فنی کاردانی 2427
 110 هرانت آموزشی واحد تهران تهران زن،مرد 45 30 آب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی 2428

  پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 آب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی 2429
 110 خوزستان برق و آب صنعت

 110 فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 35 35 آب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی 2430
 106 زیست محیط آموزشکده کرج البرز زن،مرد 50 20 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی 2431
 110 تهران آموزشی واحد تهران تهران زن،مرد 45 30 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی 2432
 110 رضویخراسان پژوهشی و آموزشی مجتمع هدمش رضوی خراسان زن،مرد 15 45 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی 2433
 110 زنجان برق و آب صنعت زنجان زنجان زن،مرد 35 35 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی 2434
 110 فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 35 35 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی 2435
 110 فارس پژوهشی و آموزشی مجتمع شیراز فارس مرد 35 35 زمینی زیر هایآب منابع - عمران فنی دانیکار 2436
 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 30 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2437
 127 نزاجا صیاد شهید ناصفها اصفهان زن،مرد 45 30 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2438
 199 1 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 25 50 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2439
 215 تفویضی شهید آموزشکده تهران تهران مرد 30 45 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2440
 103 بیرجند ایحرفه و فنی بیرجند یجنوب خراسان مرد 35 40 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2441
 199 2 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2442
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2443
 103 بجنورد ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 30 40 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2444

2445 
 زردکوه تیزکاران شرکت ایزه خوزستان زن،مرد 75 - مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی *

215 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 199 1 سنندج سنندج کردستان زن،مرد 25 25 مسیر برداریقشهن - عمران فنی کاردانی 2446
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان زن،مرد 60 - مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2447

 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2448
 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه مرد 25 50 مسیر بردارینقشه - عمران فنی یکاردان 2449
 199 1 یاسوج یاسوج بویراحمد

 120 آبادخرم شهرداری آبادخرم لرستان زن،مرد 35 40 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی 2450

 گروه آموزشی هیوا
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 105 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 10) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 تغالاش

 شاغل آزاد
 176 بوشهر پلیمر صنعتی گروه بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 انساختم مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2451
 142 تهران شهرداری بهسازی و نوسازی سازمان تهران تهران زن،مرد 35 40 انساختم مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2452
 149 طبیعی سوانح تهران تهران زن،مرد 25 50 انساختم مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2453
 176 (دبیل کوییک) شهرره المللیبین گروه تهران تهران زن،مرد 30 45 انساختم مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2454
 199 1 دزفول دزفول خوزستان مرد 15 60 انساختم مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2455

2457 
  فنی کاردانی *

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران
 و سیستان زن،مرد 45 30

 سوران شهرداری نسوراسیب بلوچستان
120 

 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا ینشاغل یرشپذ یتظرف *

 120 قزوین شهرداری قزوین قزوین زن،مرد 35 40 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2458
 199 سیرجان نوبنیاد آزاد عالی آموزش موسسه سیرجان کرمان دزن،مر 35 35 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2459

  پیشگامان تعاونی شرکت گرگان گلستان زن،مرد 30 45 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2460
 103 گلستان نوین فنون و علوم

 199 1 الشت طوالش گیالن زن،مرد 30 45 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2461
 120 بروجرد شهرداری بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2462
 214 آبادخرم دانشگاهی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2463
 120 آبادخرم شهرداری آبادخرم لرستان زن،مرد 35 40 انساختم مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2464
 103 ساری کالی شرفدار ایحرفه و فنی ساری مازندران زن،مرد 15 25 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2465
 120 ساوه شهرداری ساوه مرکزی زن،مرد 20 30 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2466
 215 یزد شهرسازی و ساختمان یزد یزد زن،مرد 35 35 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی 2467
 199 1 نیشابور نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی 2468
 199 لموتا کالیهمعلم قزوین زن،مرد 35 40 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی 2469
 120 گیالن استان هایشهرداری همیاری سازمان رشت گیالن زن،مرد 35 35 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی 2470
 214 تبریز دانشگاهی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 55 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2471
 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 30 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2472
 199 شبستر شبستر شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2473
 214 ارومیه دانشگاهی جهاد ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2474
 120 ارومیه شهرداری ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2475
 199 بوکان بوکان غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2476
 199 2 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2477
 120 اردبیل شهرداری اردبیل اردبیل زن،مرد 40 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2478
 199 1 آبادپارس آبادپارس اردبیل زن،مرد 15 20 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2479
 199 گرمی گرمی اردبیل زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2480
 120 اصفهان استان هایشهرداری اصفهان اصفهان زن،مرد 75 - شهری ریمعما - معماری فنی کاردانی 2481
 199 آبادنجف آبادنجف اصفهان زن،مرد 15 55 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2482
 214 کرج دانشگاهی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2483
 120 هشتگرد جدید شهر شهرداری هشتگرد البرز زن،مرد 35 40 شهری عماریم - معماری فنی کاردانی 2484
 199 1 شهردره شهردره ایالم زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2485
 120 شبانکاره شهرداری برازجان بوشهر زن،مرد 75 - شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2486
 120 بوشهر استان هایشهرداری همیاری سازمان بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2487
 215 تفویضی شهید آموزشکده تهران تهران زن،مرد 30 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2488
 215 نتهرا شهرسازی و ساختمان تهران تهران زن،مرد 30 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2489
 142 تهران شهرداری بهسازی و نوسازی سازمان تهران تهران زن،مرد 25 15 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2490
 215 ابنیه آورانبرج ساختمانی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2491
 199 دانش و دین عصر آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران ،مردزن 35 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2492

2493 
  آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 35 20 شهری معماری - معماری فنی کاردانی *

 199 دانش عصر نوآوران
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا ینشاغل یرشپذ یتظرف *

 214 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2494
 120 پیشوا شهرداری ورامین تهران زن،مرد 20 15 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2495
 120 ورامین شهرداری ورامین تهران زن،مرد 15 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2496

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2497
 103 شهرکرد پیام تعاونی شهرکرد بختیاری

 گروه آموزشی هیوا
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 105 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 10) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 تغالاش

 شاغل آزاد
 120 بیرجند بحران مدیریت و شهرداری بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 30 30 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2498
 120 جغتای شهرداری جغتای رضوی خراسان زن،مرد 15 30 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2499
 199 1 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2500
 199 2 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2501
 214 کاشمر دانشگاهی جهاد کاشمر رضوی خراسان زن،مرد 15 55 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2502
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2503
 177 رضویخراسان میراث مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2504
 199 مهندسان آزاد عالی آموزش موسسه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 ریشه معماری - معماری فنی کاردانی 2505
 199 1 نیشابور نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2506
 120 شمالیخراسان شهرداری بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2507
 199 شیروان شیروان شمالی خراسان زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2508
 120 اندیمشک شهرداری اندیمشک خوزستان زن،مرد 30 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2509
 120 اهواز شهرداری اهواز خوزستان زن،مرد 35 20 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2510

2511 
 زردکوه تیزکاران شرکت ایزه خوزستان زن،مرد 75 - شهری معماری - معماری فنی کاردانی *

215 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 199 1 دزفول دزفول خوزستان زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2512
 199 ابهر ابهر زنجان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2513
 120 زنجان استان هایشهرداری همیاری سازمان زنجان زنجان زن،مرد 45 30 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2514
 177 زنجان میراث زنجان زنجان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2515
 120 سمنان شهرداری سمنان سمنان زن،مرد 30 45 شهری معماری - معماری نیف کاردانی 2516

 و سیستان زن،مرد 20 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2517
 103 ایرانشهر ایحرفه و فنی ایرانشهر بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 75 - شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2518
 120 چابهار شهرداری چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 40 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2519
 199 2 زاهدان زاهدان بلوچستان

 120 شیراز شهرداری شیراز فارس زن،مرد 40 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2520
 120 فیروزآباد داریفرمان فیروزآباد فارس زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2521
 199 ریزنی ریزنی فارس زن،مرد 25 25 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2522
 214 قزوین دانشگاهی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 30 30 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2523
 120 وینقز شهرداری قزوین قزوین زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2524
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2525
 214 قم دانشگاهی جهاد قم قم زن 35 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2526
 120 قم شهرداری قم قم زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2527
 120 بانه شهرداری بانه کردستان زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2528
 214 سنندج دانشگاهی جهاد سنندج کردستان زن،مرد 30 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2529
 199 1 سنندج سنندج کردستان زن،مرد 25 15 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2530
 177 سنندج دستی صنایع سنندج کردستان زن،مرد 25 50 شهری معماری - ماریمع فنی کاردانی 2531
 199 1 قروه قروه کردستان زن،مرد 15 20 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2532
 103 کامیاران ایحرفه و فنی کامیاران کردستان زن،مرد 15 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2533
 214 سیرجان دانشگاهی جهاد سیرجان کرمان زن،مرد 25 20 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2534
 214 کرمان دانشگاهی جهاد کرمان کرمان زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2535
 120 کرمان استان هایشهرداری همیاری سازمان کرمان کرمان زن،مرد 35 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2536
 199 (ع) رضا امام غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2537
 199 روانسر روانسر کرمانشاه زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2538
 214 کرمانشاه دانشگاهی دجها کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2539
 177 بیستون میراث کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2540

 و کهگیلویه زن،مرد 45 30 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2541
 199 2 گچساران گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2542
 214 یاسوج دانشگاهی جهاد یاسوج بویراحمد

 199 2 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2543

 گروه آموزشی هیوا
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 105 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 10) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 تغالاش

 شاغل آزاد
 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2544

 176 شمال نیروی برهان رشت گیالن زن،مرد 40 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2545

 214 رشت دانشگاهی جهاد رشت گیالن زن،مرد 15 55 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2546

 120 گیالن استان هایشهرداری همیاری سازمان رشت گیالن زن،مرد 35 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2547

 199 1 تالش طوالش گیالن زن،مرد 30 45 یشهر معماری - معماری فنی کاردانی 2548

 199 1 الیگودرز الیگودرز لرستان زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2549

 120 بروجرد شهرداری بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2550

 214 آبادخرم دانشگاهی جهاد آبادخرم لرستان دزن،مر 30 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2551

 120 آبادخرم شهرداری آبادخرم لرستان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2552

 199 1 کوهدشت کوهدشت لرستان زن،مرد 15 60 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2553

 199 نورآباد نورآباد لرستان زن،مرد 15 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2554

 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 40 - شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2555

 199 بهشهر بهشهر مازندران زن،مرد 20 55 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2556

 177 کالردشت گلدشت کالردشت مازندران ،مردزن 20 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2557

 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن،مرد 30 20 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2558

 214 اراک دانشگاهی جهاد اراک مرکزی زن،مرد 25 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2559

 103 تخصصی و یک درجه ایحرفه و فنی اراک مرکزی زن،مرد 25 35 شهری ریمعما - معماری فنی کاردانی 2560

 120 ساوه شهرداری ساوه مرکزی زن،مرد 20 30 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2561

 212 (بندرلنگه) هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ بندرلنگه هرمزگان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2562

 199 کیش کیش هرمزگان زن،مرد 20 15 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2563

 212 اسدآباد هنر و فرهنگ اسدآباد همدان زن،مرد 30 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2564

 177 همدان اللجین دستی صنایع اللجین همدان زن،مرد 75 - شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2565

 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2566

 120 نهاوند شهرداری نهاوند همدان زن،مرد 20 20 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2567

 214 همدان دانشگاهی جهاد همدان همدان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2568

 177 هگمتانه میراث همدان همدان زن،مرد 35 40 شهری معماری - معماری فنی نیکاردا 2569

 199 میبد میبد یزد زن،مرد 30 45 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2570

 215 یزد شهرسازی و ساختمان یزد یزد زن،مرد 35 35 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 2571

 

 106 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل شتهر کد(: 11) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 تبریز یک شماره ایحرفه و فنی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی 2572

 120 ارومیه شهرداری ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی 2573

 110 اصفهان پژوهشی و آموزشی مجتمع اصفهان اصفهان زن،مرد 35 40 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی 2574

 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 اختمانس - انرژی ممیزی فنی کاردانی 2575

 مشهد رضوی خراسان زن،مرد 75 - ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی 2576
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

 (مشهد) رضویخراسان
176 

 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی 2577

  

 گروه آموزشی هیوا
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 107 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 12) شماره جدول دامها

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

2578 

 ایران حفاری ملی شرکت هوازا خوزستان مرد 30 30 حفاری سیال فنی کاردانی * ●
 استان خوزستان و شهرستان گچساران اختصاص دارد. یاییمحدوده جغراف یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف * 184

 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانیرفتهاز پذ ●

2579 
 ایران حفاری ملی شرکت اهواز نخوزستا مرد 30 30 حفاری اسید و سیمان فنی کاردانی * ●

 استان خوزستان و شهرستان گچساران اختصاص دارد. یاییمحدوده جغراف یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف * 184

 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانیرفتهاز پذ ●

 176 چینیتوس شرکت مشهد رضوی خراسان دزن،مر 25 25 آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی 2580
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 75 - آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی 2581
 176 میبد کاشی مجتمع میبد یزد زن،مرد 40 35 آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی 2582
 199 میبد میبد یزد زن،مرد 30 45 زمایشگاهآ - سرامیک صنایع فنی کاردانی 2583
 103 گناباد ایحرفه و فنی گناباد رضوی خراسان زن،مرد 50 - تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی 2584
 176 چینیتوس شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 25 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی 2585
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 75 - تولید خط - یکسرام صنایع فنی کاردانی 2586
 176 میبد کاشی مجتمع میبد یزد زن،مرد 40 35 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی 2587
 199 میبد میبد یزد زن،مرد 30 45 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی 2588
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 کیفیت کنترل - نسیما صنایع فنی کاردانی 2589

 و شیروان ایالم زن،مرد 25 50 کیفیت کنترل - سیمان صنایع فنی کاردانی 2590
 199 1 چرداول و شیروان چرداول

2591 
 ایران حفاری ملی شرکت اهواز خوزستان مرد 30 30 حفاری عملیات فنی کاردانی * ● 

 استان خوزستان و شهرستان گچساران اختصاص دارد. یاییمحدوده جغراف یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشذپ یتظرف * 184

 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانیرفتهاز پذ ●

 199 (تکاب) دهخدا تکاب غربی آذربایجان مرد 20 40 استخراج - معدن فنی کاردانی 2592
 199 نهبندان نهبندان جنوبی خراسان مرد 20 20 استخراج - معدن فنی کاردانی 2593
 176 سنگان آهنسنگ مجتمع خواف رضوی خراسان مرد 35 25 استخراج - معدن فنی کاردانی 2594
 176 شرقی البرز سنگزغال شاهرود سمنان مرد 30 30 استخراج - معدن فنی کاردانی 2595
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان مرد 60 - استخراج - معدن فنی کاردانی 2596
 199 بافق بافق یزد مرد 45 30 استخراج - معدن فنی کاردانی 2597

 و سیستان زن،مرد 75 - اکتشاف - معدن فنی کاردانی 2598
 199 2 زاهدان زاهدان بلوچستان

 176 کردستان استان رگانیباز سازمان سنندج کردستان زن،مرد 35 35 اکتشاف - معدن فنی کاردانی 2599
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان زن،مرد 50 - اکتشاف - معدن فنی کاردانی 2600
 103 کوهبنان ایحرفه و فنی بنانکوه کرمان مرد 20 20 اکتشاف - معدن فنی کاردانی 2601
 176 سنگان آهنسنگ مجتمع خواف رضوی خراسان زن،مرد 35 25 تزئینی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی 2602
 199 ارومیه صنعتی دانشگاه ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 75 - ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی 2603

 و سیستان زن،مرد 40 35 ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی 2604
 199 2 زاهدان زاهدان بلوچستان

 214 ورنیم دانشگاهی جهاد محالت مرکزی زن،مرد 15 20 ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی یکاردان 2605
 176 سنگان آهنسنگ مجتمع خواف رضوی خراسان زن،مرد 35 25 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی 2606
 176 کالسیمین رکتش نشانماه زنجان مرد 35 35 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی 2607
 176 شرقی البرز سنگزغال شاهرود سمنان زن،مرد 30 30 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی 2608
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان زن،مرد 60 - معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی 2609
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز مرد 35 35 سیمان تولید - مواد فنی کاردانی 2610

 

 108 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 13) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 135 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز زن،مرد 35 40 فرودگاهی زمینی نیایم فنی کاردانی 2611
 164 تهران هوانوردی صنعت تهران تهران مرد 40 35 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی 2612
 164 تهران هوایی خدمات و فنون تهران تهران زن،مرد 35 40 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی 2613

 گروه آموزشی هیوا
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 108 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 13) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 164 ساها هواپیمایی تهران تهران مرد 30 45 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی 2614
 164 مشهد هوانوردی صنعت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 55 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی 2615
 164 عباسبندر هوانوردی صنعت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 35 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی 2616
 120 تبریز ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان تبریز شرقی آذربایجان مرد 25 25 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2617
 176 تبریز کمپرسورسازی شرکت تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 35 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2618
 176 سپاهان ماهان صنعتی توسعه گروه اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 فنی تحفاظ و کار ایمنی فنی کاردانی 2619
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2620
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2621
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز مرد 25 50 فنی حفاظت و کار یمنیا فنی کاردانی 2622
 210 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 30 45 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2623
 176 (ایچسن) فردعالی شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 37 38 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2624
 103 ایالم ایحرفه و فنی ایالم ایالم زن،مرد 30 30 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2625
 103 بوشهر ایحرفه و فنی بوشهر بوشهر زن،مرد 45 30 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2626
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر زن،مرد 20 15 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2627
 199 کنگان کنگان بوشهر مرد 15 25 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2628
 215 گناوه بندرسازان گناوه بوشهر مرد 30 20 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2629
 110 نیرو آگاهان تهران تهران زن،مرد 45 30 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2630
 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران زن،مرد 25 50 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2631
 176 (عج) قائم غالت صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2632
 118 مشهد واحد کارگر انهخ مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2633
 176 الستیک پارت کارخانجات گروه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 75 - فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2634

  پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع اهواز خوزستان زن،مرد 40 35 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2635
 110 خوزستان برق و آب صنعت

2636 
 ایران حفاری ملی شرکت اهواز خوزستان زن،مرد 30 20 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی اردانیک * ●

 استان خوزستان و شهرستان گچساران اختصاص دارد. یاییمحدوده جغراف یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف * 184

 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانیرفتهاز پذ ●

 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان زن،مرد 30 45 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2637
 103 (ع) علی امام ایحرفه و فنی اهواز خوزستان مرد 15 60 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2638
 103 دزفول ایحرفه و نیف دزفول خوزستان مرد 15 60 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2639
 185 کلران شیمیایی تولیدی شرکت سمنان سمنان زن،مرد 30 45 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2640
 118 شیراز واحد کارگر خانه شیراز فارس زن،مرد 10 20 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2641

  شرکت شیراز فارس ،مردزن 35 35 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2642
 176 پتروشیمی صنایع نصب و ساختمان

 103 المرد شهرستان ایحرفه و فنی المرد فارس زن،مرد 20 20 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2643
 199 ریزنی ریزنی فارس زن،مرد 25 25 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2644
 103 قم استان ایحرفه و فنی کل اداره قم قم مرد 20 20 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2645
 192 بم درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم بم کرمان زن،مرد 35 40 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2646
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان زن،مرد 75 - فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2647

 و کهگیلویه زن،مرد 30 45 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2648
 176 صنعت بویر شرکت یاسوج بویراحمد

 176 لرستان شیشه الیگودرز لرستان زن،مرد 15 30 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2649
 176 پلدختر گچاآری شرکت پلدختر لرستان زن،مرد 30 45 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2650
 103 آبادخرم ایحرفه و فنی آبادخرم لرستان زن،مرد 45 30 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2651
 199 دورود دورود لرستان زن،مرد 25 50 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2652
 110 مازندران آموزشی احدو ساری مازندران زن،مرد 30 45 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2653
 176 اراک حدید صنعتی شرکت اراک مرکزی زن،مرد 37 38 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2654
 103 تخصصی و یک درجه ایحرفه و فنی اراک مرکزی زن،مرد 25 35 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2655
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی زن،مرد 25 50 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2656
 103 ساوه مهارت ایحرفه و فنی ساوه مرکزی زن،مرد 15 60 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2657
 214 بندرعباس دانشگاهی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 20 30 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2658

  دریایی خدمات شرکت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 20 فنی حفاظت و رکا ایمنی فنی کاردانی 2659
 215 بندرعباس - خاورمیانه تایدواتر

 گروه آموزشی هیوا
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 108 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 13) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 199 پارسیان پارسیان هرمزگان زن،مرد 15 20 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2660
 103 مریانج یاحرفه و فنی همدان همدان زن،مرد 25 50 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2661

  ایحرفه و فنی تفت یزد زن،مرد 15 35 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 2662
 103 تفت( ره) خمینی امام

 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان مرد 75 - مترو ایمنی فنی کاردانی 2663

  یبرداربهره شرکت تهران تهران مرد 50 25 مترو ایمنی فنی کاردانی 2664
 142 حومه و تهران شهری آهنراه

 

 109 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 14) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

2665 
  فنی کاردانی

 هافرآورده حمل و نگهداری - خون قالانت
 187 کردستان استان خون انتقال کل اداره سنندج کردستان زن،مرد 25 50

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی 2666
 درمانی و بهداشتی خدمات شرکت تهران تهران زن،مرد 30 45 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

 156 (ص) االنبیاءخاتم

  - پزشکی تجهیزات یفن کاردانی 2667
 115 سیناابن پزشکی گروه شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

 - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی 2668
 212 تهران 10 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات 

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی 2669
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

 - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی 2670
 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه قم قم مرد 20 20 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات 

 192 قم درمانی

 تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی 2671
 187 کردستان استان خون انتقال کل اداره سنندج کردستان زن،مرد 25 50 پزشکی تشخیص آزمایشگاه

 تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی 2672
 199 (ع) رضا امام غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 60 پزشکی تشخیص آزمایشگاه

  فنی کاردانی 2673
  - نزاجا درمان و بهداشت تهران تهران ،مردزن 35 20 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات

 127 (هجرتی دکتر سرلشکر شهید)

  فنی کاردانی 2674
 درمانی و بهداشتی خدمات شرکت تهران تهران زن،مرد 30 45 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات

 156 (ص) االنبیاءخاتم

  فنی کاردانی 2675
 115 سیناابن پزشکی گروه شرکت تهران تهران ن،مردز 35 20 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات

 فنی کاردانی 2676
 123 تهران استان احمرهالل تهران تهران زن،مرد 35 20 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات 

 فنی کاردانی 2677
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات 

  فنی نیکاردا 2678
 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه قم قم مرد 25 25 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات

 192 قم درمانی

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی 2679
 114 اصفهان استان ایثارگران امور و شهید بنیاد اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

  - پزشکی تجهیزات فنی اردانیک 2680
 131 داروزیست آریوژن شرکت کرج البرز زن،مرد 25 50 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی 2681
 115 سیناابن پزشکی گروه شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی 2682
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

 176 دارو درسا دارویی مواد تولید شرکت تهران تهران مرد 45 30 دارو تولید - دارویی صنایع فنی کاردانی 2683
 176 دارو درسا دارویی مواد تولید شرکت تهران تهران زن،مرد 45 30 کیفیت کنترل - دارویی صنایع فنی کاردانی 2684

 

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



218 

 

 110 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 15) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 135 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز زن،مرد 35 40 پرواز دسیپچری فنی کاردانی 2685
 128 هوایی صنایع سازمان تهران تهران مرد 25 50 پرواز دسیپچری فنی کاردانی 2686
 164 تهران هوایی خدمات و فنون تهران تهران زن،مرد 35 40 پرواز دسیپچری فنی کاردانی 2687
 164 مشهد هوانوردی صنعت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 55 پرواز دسیپچری فنی کاردانی 2688
 164 ماهان هواپیمایی شرکت کرمان کرمان زن،مرد 15 60 پرواز دسیپچری فنی کاردانی 2689
 164 بندرعباس هوانوردی صنعت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 40 پرواز دسیپچری فنی کاردانی 2690
 135 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز مرد PPL 40 35 خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی 2691
 128 هوایی صنایع سازمان تهران تهران مرد PPL 60 15 خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی 2692
 164 تهران هوانوردی صنعت تهران تهران مرد PPL 35 40 خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی 2693
 164 تهران هوایی خدمات و فنون تهران تهران مرد PPL 40 35 خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی 2694
 164 مشهد هوانوردی صنعت مشهد رضوی خراسان مرد PPL 50 20 خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی 2695
 164 ماهان پیماییهوا شرکت کرمان کرمان مرد PPL 60 15 خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی 2696

2697 
 خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی PPL - 75 ماهان هواپیمایی شرکت کرمان کرمان مرد 

164 
  باشد.می تهرانمحل اجرا در 

 

 111 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 16) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز مرد 20 45 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی 2698
 176 قطعهلوازم رانای صنعتی و تولیدی شرکت تهران تهران مرد 50 25 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی 2699
 176 خودرو ایران صنعتی گروه تهران تهران زن،مرد 25 50 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی 2700

 و چهارمحال مرد 15 45 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی 2701
 176 جوشکاری انجمن شهرکرد بختیاری

 

 112 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته اوینعن و محل رشته کد(: 17) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

2702 
 فنی کاردانی

 خودرو تزئینی و الستیک پالستیک، قطعات - پلیمر
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45

  فنی کاردانی 2703
  تحقیقات و مهندسی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 35 خودرو تزئینی و الستیک پالستیک، قطعات - پلیمر

 176 (تهران) الستیک صنایع

  فنی کاردانی 2704
 176 دنا تیکالس تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 30 خودرو تزئینی و الستیک پالستیک، قطعات - پلیمر

  فنی کاردانی 2705
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45 خودرو فومی و کامپوزیتی قطعات - پلیمر

  فنی کاردانی 2706
 176 دنا الستیک تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 30 خودرو فومی و کامپوزیتی قطعات - پلیمر

 176 (ایچسن) فردعالی شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 37 38 غذایی عصنای پساب و آب تصفیه فنی کاردانی 2707
 176 بوشهر پلیمر صنعتی گروه بوشهر بوشهر زن،مرد 75 - غذایی صنایع پساب و آب تصفیه فنی کاردانی 2708

  فنی کاردانی 2709
 176 داروگر سهامی شرکت کرج البرز زن،مرد 45 30 بهداشتی و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی

  فنی کاردانی 2710
 176 (ایچسن) فردعالی شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 37 38 بهداشتی و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی

  فنی کاردانی 2711
 176 شیمی سمبل شرکت قزوین قزوین زن،مرد 25 50 بهداشتی و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی

 113 تبریز استاندارد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2712
 176 عسل شیرین غذایی صنایع گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 35 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2713
 176 عتیق - سکه گز رکتش اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2714
 113 ایران استاندارد ملی سازمان کرج البرز زن،مرد 30 40 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2715
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2716

 گروه آموزشی هیوا
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 112 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته اوینعن و محل رشته کد(: 17) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز دزن،مر 35 35 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2717
 176 داروگر سهامی شرکت کرج البرز زن،مرد 45 30 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2718
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز زن،مرد 25 50 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2719
 210 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 35 35 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2720

  فراوری کارخانجات تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2721
 176 ایران روغنی هایدانه و روغن

 176 موتهران شرکت تهران تهران زن،مرد 15 60 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2722
 162 پارس نفت شرکت تهران تهران مرد 15 60 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2723
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2724
 214 اهواز دانشگاهی جهاد زاهوا خوزستان زن،مرد 75 - صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2725
 215 فارس خلیج شرکت ماهشهر بندر خوزستان زن،مرد 35 40 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2726
 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان زن،مرد 35 35 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2727
 185 کلران شیمیایی تولیدی شرکت سمنان سمنان زن،مرد 30 45 نعتیص - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2728
 176 دنا الستیک تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 30 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2730
 176 شیمی سمبل شرکت قزوین قزوین زن،مرد 75 - صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2731
 176 غرب پویا تولیدی شرکت کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 - صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2732
 103 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع رشت گیالن زن،مرد 40 30 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2733
 176 آراد ارتپ کیان شرکت آبادخرم لرستان زن،مرد 25 50 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2734
 198 ثابت الوان شیمیایی مواد و رنگ تولید شرکت کبودرآهنگ همدان زن،مرد 20 40 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2735
 176 بوشهر پلیمر صنعتی گروه بوشهر بوشهر زن،مرد 75 - پالستیک صنایع فنی کاردانی 2736
 176 کوشا خودرو دقت صنعتی شرکت تهران تهران زن،مرد 45 30 پالستیک صنایع فنی کاردانی 2737

  تحقیقات و مهندسی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 35 پالستیک صنایع فنی کاردانی 2738
 176 (تهران) الستیک صنایع

 176 دنا الستیک تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 30 پالستیک صنایع فنی کاردانی 2739
 199 1 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 75 - گاز پاالیش - یمیاییش صنایع فنی کاردانی 2740
 199 دهلران دهلران ایالم زن،مرد 35 35 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2741
 103 بوشهر ایحرفه و فنی بوشهر بوشهر زن،مرد 45 30 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2742
 199 دیلم دیلم بوشهر زن،مرد 25 50 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2743
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر زن،مرد 20 15 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2744
 103 (بنک) کنگان ایحرفه و فنی کنگان بوشهر زن،مرد 35 35 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2745
 199 کنگان کنگان بوشهر زن،مرد 15 25 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2746
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان مرد 40 35 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2747
 120 روزآبادفی فرمانداری فیروزآباد فارس زن،مرد 25 50 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2748
 199 کازرون کازرون فارس زن،مرد 30 45 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2749

 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2750
 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

 103 تخصصی و یک درجه ایحرفه و فنی اراک مرکزی زن،مرد 25 35 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2751
 199 پارسیان پارسیان هرمزگان زن،مرد 15 20 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2752

  فنی کاردانی 2753
 185 کلران شیمیایی تولیدی شرکت سمنان سمنان زن،مرد 30 45 آلکالی کلر تولید خط - شیمیایی صنایع

 176 الستیک پارت کارخانجات گروه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 75 - سازیرنگ - شیمیایی ایعصن فنی کاردانی 2754
 198 ثابت الوان شیمیایی مواد و رنگ تولید شرکت کبودرآهنگ همدان زن،مرد 20 40 سازیرنگ - شیمیایی صنایع فنی کاردانی 2755

  تحقیقات و مهندسی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 35 الستیک صنایع فنی کاردانی 2756
 176 (تهران) الستیک صنایع

 176 دنا الستیک تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 30 الستیک صنایع فنی کاردانی 2757
 176 پتروشیمی صنایع نصب و ساختمان شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 40 فراورش و تولید عملیات - گاز فنی کاردانی 2758
 199 1 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 75 - فراورش و تولید عملیات - نفت فنی کاردانی 2759

 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 فراورش و تولید عملیات - نفت فنی کاردانی 2760
 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

 

 گروه آموزشی هیوا
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 113 وزشیآم زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 18) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 113 تبریز استاندارد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2761
 176 مراغه غذایی صنایع مراغه شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2762
 176 عتیق - سکه گز شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2763
 113 ایران استاندارد ملی سازمان کرج البرز زن،مرد 30 40 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2764
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2765
 176 ماکارونزر صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 20 20 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2766
 210 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 35 35 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2767
 176 (ایچسن) فردعالی شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 37 38 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2768
 116 کوثر صنعت و کشت شرکت دشتی بوشهر زن،مرد 30 45 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2769

  تولیدکنندگان تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 20 55 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2770
 116 کشور سراسر گوشتی هایفراورده

 154 سحر نانثمین شرکت تهران تهران زن،مرد 20 30 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2771
 176 (عج) قائم غالت صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2772
 116 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 15 20 غذایی - آزمایشگاهی شیمی نیف کاردانی 2773
 116 شهداد تهران شیر صنایع شرکت ورامین تهران زن،مرد 20 30 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2774
 176 جوین صنعت و کشت شرکت جوین رضوی خراسان زن،مرد 25 25 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2775
 175 (عالیس) خراسان نوشانچشمه شرکت چناران رضوی خراسان زن،مرد 30 40 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2776
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2777
 176 شوشتر آذین شرکت شوشتر خوزستان زن،مرد 15 60 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2778
 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان زن،مرد 35 35 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2779
 199 پاسارگاد پاسارگاد فارس زن،مرد 75 - غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2780
 176 شامشام پروتئینی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 30 45 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2781
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2782
 176 مریوان زاگرس آوراننان شرکت مریوان کردستان زن،مرد 40 35 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2783

  شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن زن،مرد 40 35 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2784
 116 رشت خانکوچک میرزا

 199 میناب میناب هرمزگان زن،مرد 35 40 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی 2785

2786 
 غله 8 منطقه بازرگانی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 25 25 آرد - یغذای صنایع فنی کاردانی *

176 
 جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهکدرشته محل به داوطلبان کل یندر ا یرشپذ یتظرف *

 176 مراغه غذایی صنایع مراغه شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی 2787
 176 ماکارونزر صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی 2788
 176 (عج) قائم غالت صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی 2789
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی 2790
 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان زن،مرد 35 35 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی 2791
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی 2792
 176 مریوان زاگرس آوراننان شرکت نمریوا کردستان زن،مرد 40 35 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی 2793
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 خوراکی روغن - غذایی صنایع فنی کاردانی 2794
 176 عسل شیرین غذایی صنایع گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 35 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی 2795
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی 2796

2797 
 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 35 35 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی 

210 
  باشد.می تهرانمحل اجرا در 

 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین زوینق زن،مرد 30 45 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی 2798
 176 قم معادن و صنایع قم قم زن 35 40 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی 2799
 176 عسل شیرین غذایی صنایع گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 35 خشکبار فراوری - غذایی صنایع فنی کاردانی 2800
 176 شرق یکدانه شرکت قوچان رضوی خراسان زن،مرد 40 - خشکبار راوریف - غذایی صنایع فنی کاردانی 2801
 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 خشکبار فراوری - غذایی صنایع فنی کاردانی 2802
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 قند - غذایی صنایع فنی کاردانی 2803
 176 جوین صنعت و کشت شرکت جوین رضوی خراسان مرد 20 20 قند - غذایی صنایع فنی ردانیکا 2804
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی 2805
 176 شوشتر آذین شرکت شوشتر نخوزستا زن،مرد 75 - کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی 2806
 176 یک و یک - مرغاب دشت تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 35 40 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی 2807

 گروه آموزشی هیوا
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 113 وزشیآم زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 18) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی 2808
 176 عتیق - سکه گز شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 گزسازی - غذایی صنایع فنی کاردانی 2809
 154 سحر نانثمین شرکت تهران تهران زن،مرد 20 30 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی 2810
 176 (عج) قائم غالت صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی 2811
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 75 - نان - ییغذا صنایع فنی کاردانی 2812
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی 2813
 176 مریوان زاگرس آوراننان شرکت مریوان کردستان زن،مرد 30 45 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی 2814
 176 عسل شیرین غذایی صنایع گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 35 هانوشیدنی - غذایی صنایع یفن کاردانی 2815
 210 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 35 35 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی 2816
 176 (ایچسن) فردعالی شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 37 38 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی 2817

 و شیروان ایالم زن،مرد 25 50 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی 2818
 176 غرب کوالک چرداول

 175 (عالیس) خراسان نوشانچشمه شرکت چناران رضوی خراسان زن،مرد 30 40 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی 2819

 

 114 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 19) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 (تهران) چرم تهران تهران زن،مرد 15 60 کفش تولید فنی کاردانی 2820
 103 کرج مربی تربیت کرج البرز مرد 20 20 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی 2821
 176 دکوراسیون و مبلمان صنفی انجمن تهران تهران مرد 40 35 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی 2822

 و چهارمحال مرد 25 50 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی 2823
 103 شهرکرد امپی تعاونی شهرکرد بختیاری

 103 بجنورد ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان مرد 70 - مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی 2824
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران زن،مرد 35 40 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی 2825
 116 چوکا ـ ایران کاغذ و چوب صنایع رضوانشهر گیالن زن،مرد 20 20 کاغذ و خمیر صنایع فنی کاردانی 2826
 176 مازندران کاغذ و چوب صنایع شرکت ساری مازندران زن،مرد 40 - کاغذ و خمیر صنایع فنی کاردانی 2827
 176 دکوراسیون و مبلمان صنفی انجمن تهران تهران زن،مرد 35 40 ایصفحه مبلمان صنایع فنی کاردانی 2828
 176 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 ماشینی فرش تولید - نساجی صنایع فنی کاردانی 2829
 176 (تهران) چرم تهران تهران زن،مرد 15 60 پوست و چرم - نساجی صنایع فنی کاردانی 2830
 177 همدان اللجین دستی صنایع ناللجی همدان زن،مرد 35 40 پوست و چرم - نساجی صنایع فنی کاردانی 2831
 176 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 35 40 ریسندگی - نساجی صنایع فنی کاردانی 2832
 123 تهران استان احمرهالل تهران تهران زن،مرد 35 20 ریسندگی - نساجی صنایع فنی کاردانی 2833

 

 115 آموزشی زیرگروه - صنعت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته ینعناو و محل رشته کد(: 20) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

2834 
 تهران اشتر مالک تهران تهران مرد 35 - پیروتکنیک فنی کاردانی ●

128 
 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانیرفتهاز پذ ●

 

 201 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 21) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 (تبریز) شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد تبریز شرقی آذربایجان مرد 20 20 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی دانیکار 4001

  شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر مرد 15 15 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4002
 116 فارس خلیج

 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی اسانخر مرد 25 45 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4003
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان مرد 25 50 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4004

 گروه آموزشی هیوا
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 201 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 21) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 جوانشیر دکتر طبیعی منابع کرج البرز زن،مرد 35 35 بانیبیا مناطق احیا - طبیعی منابع فنی کاردانی 4005

  فنی کاردانی 4006
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 رتعیم و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع

  فنی کاردانی 4007
 116 جوانشیر دکتر طبیعی منابع کرج البرز زن،مرد 35 35 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع

  فنی کاردانی 4008
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع

  فنی کاردانی 4009
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع

  فنی کاردانی 4010
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 مرتعی و جنگلی هالن و بذر تولید - طبیعی منابع

  فنی کاردانی 4011
  طبیعی منابع آموزش مرکز تنکابن مازندران زن،مرد 35 35 مرتعی و جنگلی نهال و بذر تولید - طبیعی منابع

 116 (کالرآباد) مازندران

 116 جوانشیر دکتر طبیعی منابع کرج البرز زن،مرد 35 35 اریجنگلد - طبیعی منابع فنی کاردانی 4012
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4013

 طبیعی منابع آموزش مرکز تنکابن مازندران زن،مرد 35 35 جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4014
 116 (کالرآباد) انمازندر 

 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 75 - جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4015
 176 مازندران کاغذ و چوب صنایع شرکت ساری مازندران زن،مرد 60 - جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4016
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 تلفیقی داریجنگل - طبیعی منابع فنی کاردانی 4017

  فنی کاردانی 4018
 116 جوانشیر دکتر طبیعی منابع کرج البرز زن،مرد 35 35 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 فنی کاردانی 4019
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز وزستانخ زن،مرد 25 50 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع 

  فنی کاردانی 4020
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

  فنی کاردانی 4021
 116 (کردکوی) گلستان رزیکشاو جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 فنی کاردانی 4022
 طبیعی منابع آموزش مرکز تنکابن مازندران زن،مرد 35 35 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع 

 116 (کالرآباد) مازندران 

  فنی کاردانی 4023
 116 (ساری) مازندران یکشاورز جهاد ساری مازندران زن،مرد 75 - طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 116 (ارومیه) غربیآذربایجان کشاورزی جهاد ارومیه غربی آذربایجان مرد 25 25 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4024
 116 جوانشیر دکتر طبیعی منابع کرج البرز مرد 35 35 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4025
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر مرد 15 15 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4026
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان مرد 25 45 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4027
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان مرد 25 50 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4028
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان مرد 25 25 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی 4029

 

 202 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 22) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 75 - برنج تولید - زراعی امور فنی کاردانی 4030
 116 (مشهد) رضویخراسان ورزیکشا جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 روغنی هایدانه تولید - زراعی امور فنی کاردانی 4031
 116 (ذهاب پل سر) کرمانشاه کشاورزی جهاد ذهابسرپل کرمانشاه زن،مرد 15 20 جو و گندم تولید - زراعی امور فنی کاردانی 4032
 116 جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت اهواز خوزستان مرد 50 - نیشکر تولید - زراعی امور فنی کاردانی 4033
 116 اصفهان کشاورزی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی دانیکار 4034
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی 4035
 116 بیرجند کشاورزی جهاد خوسف جنوبی خراسان زن،مرد 50 20 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی 4036
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی 4037
 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی 4038
 116 سبز کردستان صنعت و کشت شرکت دهگالن کردستان زن،مرد 35 35 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی 4039

 گروه آموزشی هیوا
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 202 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 22) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 (ذهاب پل سر) کرمانشاه کشاورزی جهاد ذهابسرپل کرمانشاه زن،مرد 15 20 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی 4040
 116 همدان کشاورزی جهاد همدان همدان ن،مردز 25 25 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی 4041
 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 فرنگیتوت پرورش - باغبانی فنی کاردانی 4042
 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی 4043
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی 4044
 116 (ذهاب پل سر) کرمانشاه کشاورزی جهاد ذهابسرپل کرمانشاه زن،مرد 15 20 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی 4045
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی 4046
 116 (ارومیه) غربیآذربایجان کشاورزی جهاد ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 25 25 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی 4047
 137 3 بعثت کرج البرز مرد 35 35 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی 4048
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی 4049
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی 4050
 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 خوراکی هایچقار تولید - باغبانی فنی کاردانی 4051
 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی 4052

 مازندران طبیعی منابع آموزش مرکز نکابنت مازندران زن،مرد 35 35 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی 4053
 116 (کالرآباد)

 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 مرکبات تولید - باغبانی فنی کاردانی 4054
 116 (ذهاب پل سر) کرمانشاه کشاورزی جهاد ذهابسرپل کرمانشاه زن،مرد 15 20 مرکبات تولید - باغبانی فنی کاردانی 4055
 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 75 - مرکبات تولید - باغبانی فنی کاردانی 4056

  فنی کاردانی 4057
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 معتدله مناطق هایمیوه تولید - باغبانی

 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4058
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4059
 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4060
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4061
 116 (ذهاب پل سر) کرمانشاه کشاورزی جهاد ذهابسرپل کرمانشاه زن،مرد 15 20 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4062
 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 نهال پرورش و یدتول - باغبانی فنی کاردانی 4063

 طبیعی منابع آموزش مرکز تنکابن مازندران زن،مرد 35 35 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4064
 116 (کالرآباد) مازندران 

 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 انگور فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4065
 116 (تبریز) شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 پسته فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4066
 116 (دامغان) نانسم کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 پسته فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4067
 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 پسته فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4068
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 75 - خرما فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4069
 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 زعفران فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4070
 116 سمنان کشاورزی جهاد سمنان سمنان زن،مرد 25 25 زیتون فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4071
 116 قزوین اورزیکش جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 زیتون فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی 4072
 116 اصفهان کشاورزی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4073
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4074
 116 بیرجند کشاورزی جهاد خوسف جنوبی خراسان ن،مردز 50 20 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4075
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4076
 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4077
 116 قم کشاورزی جهاد قم قم زن،مرد 25 25 باغی تولیدات - باغبانی فنی یکاردان 4078
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4079
 116 (ذهاب پل سر) شاهکرمان کشاورزی جهاد ذهابسرپل کرمانشاه زن،مرد 15 20 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4080
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4081
 116 (تبریز) شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4082
 116 اصفهان کشاورزی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4083
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4084
 116 کوثر صنعت و کشت شرکت یدشت بوشهر زن،مرد 30 45 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4085
 116 بیرجند کشاورزی جهاد خوسف جنوبی خراسان زن،مرد 50 20 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4086
 176 (جامتربت) غذا صنعت جامتربت رضوی خراسان زن،مرد 20 55 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4087
 120 جغتای شهرداری جغتای رضوی خراسان زن،مرد 15 30 ایگلخانه تولیدات - یباغبان فنی کاردانی 4088

 گروه آموزشی هیوا
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 202 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 22) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4089
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4090
 103 طارم ایحرفه و فنی طارم زنجان زن،مرد 15 35 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4091

 و سیستان زن،مرد 35 35 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4092
  کشاورزی جهاد زاهدان بلوچستان

 116 (زاهدان) بلوچستان و سیستان

 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4093
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4094
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان مردزن، 35 35 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4095
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4096
 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 75 - ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4097
 116 همدان کشاورزی جهاد همدان همدان زن،مرد 25 25 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی 4098
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4099
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد ویرض خراسان زن،مرد 25 45 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4100
 103 شیروان ایحرفه و فنی شیروان شمالی خراسان زن،مرد 15 50 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4101
 116 سمنان کشاورزی جهاد سمنان سمنان زن،مرد 25 25 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4102

 و سیستان زن،مرد 35 35 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4103
  کشاورزی جهاد زاهدان بلوچستان

 116 (زاهدان) بلوچستان و سیستان

 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4104
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4105
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4106
 116 (آبادخرم) نلرستا کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4108
 199 بابل خشرودپی بابل مازندران زن،مرد 75 - زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4109
 116 (بابلسر) مازندران کشاورزی جهاد بابلسر مازندران زن،مرد 40 - زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4110
 116 تنکابن صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 30 45 ینتیز گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4111
 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 40 35 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4112
 116 (تنکابن) مازندران کشاورزی هادج سلمانشهر مازندران زن،مرد 75 - زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4113
 120 نهاوند شهرداری نهاوند همدان زن،مرد 30 20 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 4114
 116 (تبریز) شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4115
 199 داشتیکمه شهریار استاد داشتیکمه شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی ردانیکا 4116
 116 (ارومیه) غربیآذربایجان کشاورزی جهاد ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 25 25 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4117
 116 اردبیل کشاورزی جهاد اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4118
 116 (مغان) اردبیل کشاورزی جهاد آبادپارس اردبیل زن،مرد 35 35 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4119
 116 اصفهان کشاورزی جهاد فهاناص اصفهان زن،مرد 30 45 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4120
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 30 35 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4121
 214 ایالم دانشگاهی جهاد ایالم ایالم زن،مرد 75 - معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4122
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4123
 116 تنگستان پاسارگاد صنعت و کشت شرکت تنگستان بوشهر زن،مرد 35 35 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4124
 116 کوثر صنعت و کشت شرکت تیدش بوشهر زن،مرد 30 45 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4125
 121 درمانی ایرانجامعه گیاه ری تهران زن،مرد 35 35 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 8001
 176 (جامتربت) غذا صنعت جامتربت رضوی خراسان زن،مرد 20 55 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4126
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 معطر و دارویی گیاهان - انیباغب فنی کاردانی 4127
 199 جاجرم جاجرم شمالی خراسان زن،مرد 20 20 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4128
 103 شیروان ایحرفه و فنی شیروان لیشما خراسان زن،مرد 15 50 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4129
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4130
 103 طارم ایحرفه و فنی طارم زنجان زن،مرد 15 30 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4131
 116 سمنان کشاورزی جهاد سمنان سمنان زن،مرد 25 25 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی یفن کاردانی 4132
 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4133
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد ازشیر فارس زن،مرد 30 45 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4134
 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4135
 199 الموت کالیهمعلم قزوین زن،مرد 35 40 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4136
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 معطر و روییدا گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4137
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4138

 گروه آموزشی هیوا
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 202 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 22) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی هادج آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 طرمع و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4140
 116 (بابلسر) مازندران کشاورزی جهاد بابلسر مازندران زن،مرد 40 - طرمع و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4141
 116 نتنکاب صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 75 - طرمع و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4142
 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 40 35 طرمع و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4143
 116 (تنکابن) مازندران کشاورزی جهاد سلمانشهر مازندران زن،مرد 75 - طرمع و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4144
 116 همدان کشاورزی جهاد همدان همدان زن،مرد 25 25 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 4145
 116 (تبریز) شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4146
 116 (ارومیه) غربیجانآذربای کشاورزی جهاد ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 25 25 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4147
 116 اردبیل کشاورزی جهاد اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4148
 116 (مغان) اردبیل کشاورزی جهاد آبادپارس اردبیل زن،مرد 35 35 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4149
 116 اصفهان ورزیکشا جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4150
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4151
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4152
 116 تنگستان گادپاسار صنعت و کشت شرکت تنگستان بوشهر زن،مرد 35 35 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4153
 116 کوثر صنعت و کشت شرکت دشتی بوشهر زن،مرد 20 20 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4154
 176 جوین صنعت و کشت شرکت جوین رضوی خراسان زن،مرد 70 - پزشکیگیاه فنی کاردانی 4155
 214 کاشمر دانشگاهی جهاد کاشمر رضوی خراسان زن،مرد 15 55 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4156
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4157
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4158
 116 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4159
 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4160
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4161
 116 زوینق کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4162
 116 سبز کردستان صنعت و کشت شرکت دهگالن کردستان زن،مرد 35 35 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4163
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4164
 116 (کردکوی) انگلست کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4165
 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 40 35 پزشکیگیاه فنی کاردانی 4167
 116 (تنکابن) مازندران کشاورزی جهاد سلمانشهر مازندران زن،مرد 75 - پزشکیگیاه فنی کاردانی 4168

 

 203 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه صیلیتح هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 23) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  تولیدکنندگان تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 20 55 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی 4169
 116 کشور سراسر گوشتی یهافراورده

 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی 4170
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی 4171
 116 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 دامی محصوالت هداشتب ایحرفه کاردانی 4172
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی 4173
 116 پیگیر شرکت گرگان گلستان زن،مرد 25 50 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی 4174

  شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن زن،مرد 40 35 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی 4175
 116 رشت خانکوچک میرزا

 116 اصفهان کشاورزی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4176
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4177
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4178
 167 سوارکاری فدراسیون تهران تهران زن،مرد 30 45 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4179
 116 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 15 20 دامپزشکی یاریبهداشت ایهحرف کاردانی 4180
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4181
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز نخوزستا زن،مرد 25 50 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4182
 116 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4183
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4184

 گروه آموزشی هیوا
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 203 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه صیلیتح هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 23) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 قم کشاورزی جهاد قم قم زن،مرد 25 25 دامپزشکی یاریبهداشت ایهحرف کاردانی 4185
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4186
 116 پیگیر شرکت گرگان گلستان زن،مرد 25 50 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4187

  شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن زن،مرد 40 35 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4188
 116 رشت خانکوچک میرزا

 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4189
 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 40 35 دامپزشکی ییاربهداشت ایحرفه کاردانی 4190

 116 همدان کشاورزی جهاد همدان همدان زن،مرد 25 25 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی 4191

 116 (ارومیه) غربیآذربایجان کشاورزی جهاد ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 25 25 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی 4192

 تهران تهران زن،مرد 20 55 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی 4193
 هایفراورده تولیدکنندگان تعاونی شرکت

 کشور سراسر گوشتی
116 

 116 (اندامغ) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی 4194

 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی 4195

 116 پیگیر شرکت گرگان گلستان زن،مرد 25 50 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی 4196

 رشت گیالن زن،مرد 40 35 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی 4197
  شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز

 رشت خانکوچک میرزا
116 

 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی 4198

 167 ریسوارکا فدراسیون تهران تهران زن،مرد 30 45 اسب پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4199

 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 اسب پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4200

 116 (تبریز) شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4201

 116 اردبیل کشاورزی جهاد اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 عسل زنبور پرورش - یدامپرور فنی کاردانی 4202

 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4203

 زن،مرد 15 60 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4204
 و چهارمحال
 بختیاری

 116 بختیاری و چهارمحال زیکشاور جهاد شهرکرد

 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4205

 116 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4206

 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 عسل زنبور پرورش - دامپروری یفن کاردانی 4207

 116 سبز کردستان صنعت و کشت شرکت دهگالن کردستان زن،مرد 35 35 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4208

 116 (بابلسر) مازندران کشاورزی هادج بابلسر مازندران زن،مرد 40 - عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4209

 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 40 35 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4210

 116 (تبریز) شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4211

 116 (ارومیه) غربیآذربایجان کشاورزی جهاد ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 25 25 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4212

 116 اردبیل کشاورزی جهاد اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4213

 116 اصفهان کشاورزی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4214

 116 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 15 20 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4215

 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4216

 116 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4217

 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4218

 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4219

 116 قم کشاورزی جهاد قم قم زن،مرد 35 35 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4220

 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4221

 116 پیگیر شرکت گرگان گلستان زن،مرد 25 50 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4222

 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4223

 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 75 - طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4224

 116 همدان کشاورزی جهاد همدان همدان زن،مرد 25 25 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4225

 116 شهداد تهران شیر صنایع شرکت ورامین تهران زن،مرد 20 30 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4226

 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4227

 گروه آموزشی هیوا
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 203 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه صیلیتح هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 23) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4228

 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس ردزن،م 30 45 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4229

 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4230

 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4231

 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4232

 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 40 35 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی 4233
 

 204 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 24) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 آبزیان بهداشت ایحرفه کاردانی 4234
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 آبزیان بهداشت ایحرفه کاردانی 4235
 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 آبزیان بهداشت ایحرفه کاردانی 4236

 فنی کاردانی 4237
 116 اصفهان کشاورزی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت 

  فنی کاردانی 4238
 116 زمانپور شهید کشاورزی جهاد تهران تهران زن،مرد 25 25 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت

 فنی کاردانی 4239
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت

  فنی کاردانی 4240
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت

 فنی کاردانی 4241
 شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن زن،مرد 40 35 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت 

 116 رشت خانکوچک میرزا 

  فنی کاردانی 4242
 214 ورنیم دانشگاهی جهاد محالت مرکزی زن،مرد 15 20 زینتی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت

  فنی کاردانی 4243
  شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن زن،مرد 40 35 خاویاری ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

 116 رشت خانکوچک میرزا

  فنی کاردانی 4244
 و چهارمحال زن،مرد 25 38 سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

 116 چهارمحال نگین ماهی پرورش شرکت شهرکرد بختیاری

  فنی کاردانی 4245
 116 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

  فنی کاردانی 4246
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 سردآبی ماهیان شپرور و تکثیر - شیالت

 فنی کاردانی 4247
  شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن زن،مرد 40 35 سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت 

 116 رشت خانکوچک میرزا

  فنی کاردانی 4248
 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

 فنی کاردانی 4249
 116 (بابلسر) مازندران کشاورزی جهاد بابلسر مازندران زن،مرد 40 - سردآبی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت 

  فنی کاردانی 4250
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان ردزن،م 25 50 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

  فنی کاردانی 4251
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

 فنی کاردانی 4252
 116 (ذهاب پل سر) کرمانشاه شاورزیک جهاد ذهابسرپل کرمانشاه زن،مرد 15 20 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت 

  فنی کاردانی 4253
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

  فنی کاردانی 4254
 تیشیال صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن زن،مرد 40 35 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

 116 رشت خانکوچک میرزا 

  فنی کاردانی 4255
 116 (بابلسر) مازندران کشاورزی جهاد بابلسر مازندران زن،مرد 40 - آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

  فنی کاردانی 4256
 116 (ساری) مازندران کشاورزی جهاد ساری مازندران زن،مرد 75 - آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت

 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 30 - میگو پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی 4257

 گروه آموزشی هیوا
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 204 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 24) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان زن،مرد 25 25 میگو پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی 4258
 116 (بندرعباس) هرمزگان کشاورزی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 30 30 ومیگ پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی 4259

  فنی کاردانی 4260
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 30 - آبزیان منابع و ذخایر از حفاظت - شیالت

 فنی کاردانی 4261
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی تانگلس زن،مرد 25 25 آبزیان منابع و ذخایر از حفاظت - شیالت

 فنی کاردانی 4262
 شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن زن،مرد 40 35 آبزیان منابع و ذخایر از حفاظت - شیالت 

 116 رشت خانکوچک میرزا 

 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر مرد 15 15 آبزیان برداریبهره و صید - شیالت فنی کاردانی 4263

  شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن مرد 40 35 آبزیان برداریبهره و صید - شیالت فنی کاردانی 4264
 116 رشت خانکوچک میرزا

 116 رسفا خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 شیالتی محصوالت فراوری - شیالت فنی کاردانی 4265

 

 205 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 25) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر مرد 15 15 ادیصی شناورهای مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 4266

  دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن مرد 75 - صیادی شناورهای مکانیک - مکانیک فنی کاردانی 4267
 215 انزلی - خاورمیانه واترتاید

  فنی کاردانی 4268
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج رزالب مرد 35 35 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک

  فنی کاردانی 4269
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان مرد 25 45 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک

  فنی کاردانی 4270
 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین مرد 40 30 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک

 فنی کاردانی 4271
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان مرد 25 25 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک 

  فنی کاردانی 4272
 116 همدان کشاورزی جهاد همدان همدان مرد 25 25 باغی و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک

  فنی کاردانی 4273
 116 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 15 20 دام خوراک فراوری هایماشین مکانیک - مکانیک

  فنی کاردانی 4274
 152 گلستان مهارت و علم نواندیشان شرکت قال آق گلستان زن،مرد 35 20 دام خوراک فراوری هایماشین مکانیک - مکانیک

  فنی کاردانی 4275
 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 طبیعی بعمنا هایماشین مکانیک - مکانیک

 

 206 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 26) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 الاشتغ

 شاغل آزاد

4276 
  ایحرفه کاردانی

 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35

 ایحرفه کاردانی 4277
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج 

  ایهحرف کاردانی 4278
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج

 

 گروه آموزشی هیوا
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 207 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 27) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -آموزش علمی  مرکز شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

4279 
  فنی کاردانی

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب
 116 اردبیل کشاورزی جهاد اردبیل اردبیل مرد 25 25

  فنی کاردانی 4280
 116 (مغان) بیلارد کشاورزی جهاد آبادپارس اردبیل زن،مرد 35 35 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب

  فنی کاردانی 4281
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب

  فنی کاردانی 4282
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب

  فنی کاردانی 4283
 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب

  فنی کاردانی 4284
 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب

  فنی کاردانی 4285
 116 همدان کشاورزی جهاد همدان همدان زن،مرد 25 25 شاورزیک آب توزیع و انتقال - خاک و آب

  فنی کاردانی 4286
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب

  فنی کاردانی 4287
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب

  فنی کاردانی 4288
 116 جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت اهواز خوزستان مرد 50 - خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب

  فنی کاردانی 4289
 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 40 30 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب

  فنی کاردانی 4290
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب

  فنی کاردانی 4291
 116 کوثر صنعت و کشت شرکت دشتی بوشهر زن،مرد 30 45 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب

  فنی کاردانی 4292
 116 (مشهد) ویرضخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب

  فنی کاردانی 4293
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب

  فنی کاردانی 4294
 116 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب

  فنی کاردانی 4295
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب

  فنی کاردانی 4296
 116 تنکابن صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 30 45 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب

 

 208 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه یلیتحص هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 28) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 بیولوژیک هایفراورده ایحرفه کاردانی 4297
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 بیولوژیک هایفراورده ایرفهح کاردانی 4298
 116 کهنوج و جیرفت کشاورزی جهاد جیرفت کرمان زن،مرد 35 35 بیولوژیک هایفراورده ایحرفه کاردانی 4299

  فنی کاردانی 4300
 116 (تبریز) شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد تبریز شرقی آذربایجان ن،مردز 20 20 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع

 فنی کاردانی 4301
 176 عسل شیرین غذایی صنایع گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 35 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع 

 فنی کاردانی 4302
 116 اصفهان کشاورزی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع 

  فنی کاردانی 4303
 199 گلپایگان گلپایگان اصفهان زن،مرد 25 50 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع

  فنی کاردانی 4304
 116 شهداد تهران شیر صنایع شرکت ورامین تهران زن،مرد 20 30 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع

  فنی کاردانی 4305
 175 (عالیس) خراسان نوشانچشمه شرکت چناران رضوی خراسان زن،مرد 30 40 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع

 گروه آموزشی هیوا
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 208 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه یلیتحص هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 28) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  فنی کاردانی 4306
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع

 فنی کاردانی 4307
 116 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع 

 فنی کاردانی 4308
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع 

  فنی کاردانی 4309
  شیالتی صنایع و علوم آموزش مرکز رشت گیالن زن،مرد 40 35 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع

 116 رشت خانکوچک میرزا

  فنی کاردانی 4310
 116 (آبادخرم) لرستان کشاورزی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 15 15 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع

  فنی کاردانی 4311
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 فنی کاردانی 4312
 هایفراورده تولیدکنندگان تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 20 55 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع 

 116 کشور سراسر گوشتی

 فنی کاردانی 4313
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی سانخرا زن،مرد 25 45 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع 

  فنی کاردانی 4314
 116 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 25 50 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 فنی کاردانی 4315
 176 شامشام پروتئینی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 30 45 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع 

 فنی کاردانی 4316
 116 پیگیر شرکت گرگان گلستان زن،مرد 25 50 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع 

  فنی کاردانی 4317
 116 همدان کشاورزی جهاد همدان همدان زن،مرد 25 25 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 

 209 آموزشی زیرگروه - کشاورزی آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 29) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 116 (تبریز) شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد تبریز شرقی آذربایجان مرد 20 20 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی 4318
 116 اصفهان کشاورزی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی 4319
 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز مرد 35 35 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی 4320
 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد ضویر خراسان زن،مرد 25 45 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی 4321
 116 قزوین کشاورزی جهاد قزوین قزوین مرد 40 30 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی 4322
 116 (ذهاب پل سر) کرمانشاه کشاورزی جهاد ذهابسرپل کرمانشاه زن،مرد 15 20 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی 4323
 116 (کردکوی) گلستان کشاورزی جهاد کردکوی گلستان مرد 25 25 کشاورزی کانیزاسیونم فنی کاردانی 4324
 116 همدان کشاورزی جهاد همدان همدان زن،مرد 25 25 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی 4325

 

 301 آموزشی زیرگروه - عیاجتما خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 30) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 ارومیه ایحرفه و فنی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 40 30 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5001

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره اردبیل اردبیل زن،مرد 30 45 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5002
 103 اردبیل

 116 (کرج) کشاورزی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 35 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5003
 116 فارس خلیج شیالتی صنایع و علوم بوشهر بوشهر زن،مرد 15 15 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5004
 116 تنگستان پاسارگاد صنعت و کشت شرکت تنگستان بوشهر زن،مرد 35 35 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5005

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5006
 103 رضویخراسان

 116 (مشهد) رضویخراسان کشاورزی جهاد مشهد رضوی خراسان دزن،مر 25 45 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5007
 116 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد دامغان سمنان زن،مرد 35 35 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5008
 103 شاهرود ایحرفه و فنی شاهرود سمنان زن،مرد 15 20 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5009

 گروه آموزشی هیوا
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 301 آموزشی زیرگروه - عیاجتما خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 30) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 استان شهرمهدی اجتماعی تامین و بهزیستی شهرمهدی سمنان زن،مرد 30 30 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5010
 115 سمنان

 و سیستان زن،مرد 25 20 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5011
 214 زابل دانشگاهی جهاد زابل بلوچستان

 116 (زشیرا) فارس کشاورزی جهاد شیراز فارس زن،مرد 30 45 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5012
 115 قزوین استان اجتماعی تامین و بهزیستی قزوین قزوین زن،مرد 35 35 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5013
 115 کرمانشاه استان اجتماعی تامین و بهزیستی کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 40 - تعاون امور ایحرفه کاردانی 5014

 و کهگیلویه زن،مرد 20 20 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5015
  استان اجتماعی تامین و بهزیستی یاسوج بویراحمد

 115 بویراحمد و کهگیلویه

 103 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع رشت گیالن زن،مرد 40 30 تعاون امور ایحرفه کاردانی 5016
 117 شرقیبایجانآذر استان زیارت و حج تبریز شرقی آذربایجان مرد 35 - زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی 5018
 117 اصفهان استان زیارت و حج اصفهان اصفهان مرد 60 - زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی 5019
 117 تهران استان زیارت و حج تهران تهران مرد 75 - زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی 5020
 117 رضویخراسان استان زیارت و جح مشهد رضوی خراسان مرد 70 - زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی 5021
 117 قم استان زیارت و حج قم قم مرد 70 - زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی 5022
 199 داشتیکمه شهریار استاد داشتیکمه شرقی آذربایجان زن،مرد 15 15 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5023
 120 ارومیه شهرداری ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 اهاشور و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5024
 120 بیرجند بحران مدیریت و شهرداری بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 30 30 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5025
 120 جغتای شهرداری جغتای رضوی خراسان زن،مرد 15 30 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5026
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5027
 120 شمالیخراسان شهرداری بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 25 50 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5028

 و نسیستا زن،مرد 35 15 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5029
 120 بلوچستان و سیستان استانداری زاهدان بلوچستان

5030 
 و سیستان زن،مرد 45 30 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی *

 سوران شهرداری سورانسیب بلوچستان
120 

 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا ینشاغل یرشپذ یتظرف *

 199 بیجار بیجار کردستان زن،مرد 20 20 شوراها و دهیاری امور ایفهحر کاردانی 5031
 120 کهنوج کهنوج کرمان زن،مرد 15 60 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5032
 120 کرمان استان هایشهرداری همیاری سازمان کرمان کرمان زن،مرد 50 20 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5033
 120 کرمانشاه هایشهرداری کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 45 30 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5034
 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5035
 120 گیالن استان هایهرداریش همیاری سازمان رشت گیالن زن،مرد 35 35 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5036
 120 قشم شهرداری قشم هرمزگان زن،مرد 15 60 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی 5037
 142 تهران شهرداری شهروندی هایآموزش تهران تهران زن،مرد 25 50 محله امور ایحرفه کاردانی 5038
 199 مبارکه مبارکه اصفهان زن،مرد 25 50 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5039
 199 نایین نایین اصفهان زن،مرد 15 15 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5040
 106 زیست محیط آموزشکده کرج البرز زن،مرد 50 20 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5041
 131 داروزیست آریوژن شرکت کرج البرز زن،مرد 25 50 صنفی احدهایو بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5042
 176 ماکارونزر صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5043
 118 بالغساوج واحد کارگر خانه هشتگرد البرز زن،مرد 30 45 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5044
 210 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 30 45 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5045
 214 ایالم دانشگاهی جهاد ایالم ایالم زن،مرد 25 50 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5046
 215 گناوه بندرسازان گناوه بوشهر زن،مرد 30 20 نفیص واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5047

  صنف اتحادیه تهران تهران زن،مرد 20 15 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5048
 176 تهران مجالس تجهیزات و پذیرایی تاالرهای

 هایفراورده تولیدکنندگان تعاونی رکتش تهران تهران زن،مرد 20 55 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5049
 116 کشور سراسر گوشتی

 176 (عج) قائم غالت صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5050
 175 (عالیس) راسانخ نوشانچشمه شرکت چناران رضوی خراسان زن،مرد 30 40 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5051
 176 شرق یکدانه شرکت قوچان رضوی خراسان زن،مرد 20 20 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5052
 176 رضویخراسان صنعتی هایشهرک شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 30 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5053
 176 الستیک پارت کارخانجات گروه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 75 - صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5054
 176 صنفی امور مجمع اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5055

 گروه آموزشی هیوا
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 301 آموزشی زیرگروه - عیاجتما خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 30) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

5056 
 ایحرفه کاردانی  

 123 خوزستان استان احمرهالل اهواز نخوزستا زن،مرد 30 - صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی
 باشد.محل اجرا در آبادان می 

 215 فارس خلیج شرکت ماهشهر بندر خوزستان زن،مرد 75 - صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5057
 176 شوشتر نآذی شرکت شوشتر خوزستان زن،مرد 15 60 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5058
 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان زن،مرد 30 45 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5059

 و سیستان زن،مرد 20 55 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5060
 176 شرق مینو غذایی صنایع شرکت زاهدان بلوچستان

 176 شامشام پروتئینی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 25 45 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5061
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5062

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5063
 118 قزوین واحد کارگر خانه لبرزا

 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5064
 192 بم درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم بم کرمان زن،مرد 40 35 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5065

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایرفهح کاردانی 5066
 214 یاسوج دانشگاهی جهاد یاسوج بویراحمد

 118 گرگان واحد کارگر خانه گرگان گلستان زن،مرد 35 40 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5067
 199 1 کاووسگنبد گنبدکاووس گلستان زن،مرد 25 50 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5068

  واترتاید دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن زن،مرد 35 40 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5069
 215 انزلی - خاورمیانه

 199 دورود دورود لرستان زن،مرد 25 50 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5070
 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 20 20 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5071
 212 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ بابل مازندران زن،مرد 25 35 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5072
 176 صفا صنعتی گروه ساوه مرکزی زن،مرد 25 50 صنفی ایواحده بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی 5073

  بر نظارت و مدیریت سازمان تهران تهران زن،مرد 40 35 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی 5074
 142 تهران شهر تاکسیرانی

 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی 5075
 120 قزوین شهرداری قزوین قزوین زن،مرد 35 40 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی 5076
 120 قم شهرداری قم قم زن،مرد 15 60 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی 5077
 120 کرمانشاه هایشهرداری کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 45 30 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی 5078
 111 آمیکو جلفا شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی 5079
 200 (تهران) ساپکو تهران تهران زن،مرد 40 30 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی 5080
 176 قطعهلوازم ایران صنعتی و تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 50 25 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی 5081
 103 تهران دی 9 ایحرفه و فنی تهران تهران مرد 15 35 خودرو فروش از پس خدمات ایرفهح کاردانی 5082
 176 خودرو ایران صنعتی گروه تهران تهران زن،مرد 25 50 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی 5083
 120 بناب داریشهر بناب شرقی آذربایجان زن،مرد 60 15 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5084

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5085
 103 شرقیآذربایجان

 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 35 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5086
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 70 - اداری امور - مدیریت ایحرفه انیکارد 5087
 214 ارومیه دانشگاهی جهاد ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5088
 120 ارومیه شهرداری ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5089
 122 غربیآذربایجان استان انتظامی فرماندهی ارومیه غربی آذربایجان مرد 70 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5090
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5091
 199 گرمی گرمی اردبیل زن،مرد 75 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5092
 214 اصفهان دانشگاهی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 20 30 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5093
 199 نکرو و تیران کرون و تیران اصفهان زن،مرد 35 35 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5094
 199 گلپایگان گلپایگان اصفهان زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5095
 123 البرز استان احمرهالل کرج البرز زن،مرد 15 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5096
 120 هشتگرد جدید شهر شهرداری هشتگرد البرز زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5097
 120 شبانکاره شهرداری برازجان بوشهر زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5098
 120 بوشهر استانداری بوشهر بوشهر زن،مرد 30 45 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5099
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه هربوش زن،مرد 20 15 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5100

 گروه آموزشی هیوا
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 301 آموزشی زیرگروه - عیاجتما خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 30) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 215 گناوه بندرسازان گناوه بوشهر زن،مرد 45 30 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5101
 120 تهران استانداری تهران تهران زن،مرد 35 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5102
 127 (امانی سرلشکر شهید) نزاجا پشتیبانی تهران تهران مرد 60 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5103
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن،مرد 50 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5104
 122 انتظامی نیروی فرماندهی ستاد تهران تهران مرد 40 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5105
 126 شیرازی صیاد شهید تهران تهران مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5106
 122 (فاتب) بزرگ تهران انتظامی فرماندهی تهران تهران مرد 35 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5107
 116 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 15 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5108

 و چهارمحال زن،مرد 35 35 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5109
 120 بختیاری و چهارمحال استانداری شهرکرد بختیاری

 120 اسدیه شهرداری اسدیه جنوبی خراسان زن،مرد 20 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5110
 199 نهبندان نهبندان جنوبی خراسان زن،مرد 30 30 اداری امور - مدیریت ایرفهح کاردانی 5111
 176 (جامتربت) غذا صنعت جامتربت رضوی خراسان زن،مرد 20 55 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5112
 120 تایجغ شهرداری جغتای رضوی خراسان زن،مرد 15 30 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5113

 استان گناباد اجتماعی تامین و بهزیستی گناباد رضوی خراسان زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5114
 115 رضویخراسان

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره مشهد رضوی خراسان زن،مرد 70 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5115
 103 ویرضخراسان

 176 رضویخراسان واحد بازرگانی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5116
 199 2 بجنورد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 45 30 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5117
 120 اهواز شهرداری اهواز تانخوزس زن،مرد 35 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5118
 122 خوزستان استان انتظامی فرماندهی اهواز خوزستان مرد 40 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5119
 199 ابهر ابهر زنجان زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5120

 و سیستان دزن،مر 35 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5121
 120 چابهار شهرداری چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 25 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5122
 214 زابل دانشگاهی جهاد زابل بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 35 15 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5123
 120 بلوچستان و سیستان استانداری زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 37 37 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5124
 199 1 زاهدان زاهدان بلوچستان

5126 
 و سیستان زن،مرد 45 30 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی *

 سوران شهرداری سورانسیب بلوچستان
120 

 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا ینشاغل یرشپذ یتظرف *

 199 آباده آباده فارس زن،مرد 25 50 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5127
 199 پاسارگاد پاسارگاد فارس زن،مرد 45 30 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5128
 127 (رستمی سرلشکر شهید) - نزاجا پیاده شیراز فارس زن،مرد 75 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5129
 176 سازمان مدیریت صنعتی شیراز شیراز فارس زن،مرد 40 35 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 8011
 120 شیراز شهرداری شیراز فارس زن،مرد 40 35 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5130
 120 فیروزآباد فرمانداری فیروزآباد فارس زن،مرد 50 25 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5131
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5132
 190 قم استانداری قم قم زن،مرد 75 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5133
 191 اسالمی علوم جهانی دانشگاه قم قم زن،مرد 50 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5134

 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه قم قم مرد 35 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5135
 192 قم درمانی

 124 قم محالتی شهید قم قم زن،مرد 25 50 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5136
 176 کردستان استان بازرگانی سازمان سنندج کردستان زن،مرد 30 40 اداری امور - دیریتم ایحرفه کاردانی 5137
 115 کرمان استان بم اجتماعی تامین و بهزیستی بم کرمان زن،مرد 70 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5138
 214 زرند دانشگاهی جهاد زرند کرمان زن،مرد 15 60 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5139
 120 کهنوج کهنوج کرمان زن،مرد 15 60 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5140
 120 کرمان استانداری کرمان کرمان زن،مرد 35 35 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5141
 114 کرمان استان ایثارگران امور و شهید بنیاد کرمان کرمان زن،مرد 20 15 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5142
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان زن،مرد 20 50 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5143

 گروه آموزشی هیوا
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 301 آموزشی زیرگروه - عیاجتما خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 30) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 122 کرمان استان انتظامی فرماندهی کرمان کرمان مرد 40 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5144
 114 کرمانشاه استان ایثارگران امور و شهید بنیاد کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 50 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5145
 122 کرمانشاه استان انتظامی فرماندهی کرمانشاه کرمانشاه مرد 25 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5146

 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5147
 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5148
 199 1 یاسوج یاسوج بویراحمد

 کتول آبادعلی اجتماعی تامین و بهزیستی آبادعلی گلستان زن،مرد 15 30 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5149
 115 گلستان استان

 نوین فنون و علوم پیشگامان تعاونی شرکت گرگان گلستان زن،مرد 30 45 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5150
 103 گلستان

 122 گلستان استان انتظامی فرماندهی گرگان گلستان مرد 50 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5151
 199 1 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5152
 199 1 کاووسگنبد گنبدکاووس گلستان زن،مرد 25 50 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5153
 120 گیالن استان هایشهرداری همیاری سازمان رشت گیالن زن،مرد 35 35 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5154
 199 1 الیگودرز الیگودرز لرستان زن،مرد 25 50 اداری امور - یریتمد ایحرفه کاردانی 5155
 120 لرستان استانداری آبادخرم لرستان زن،مرد 30 15 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5156
 120 دورهسراب شهرداری دوره لرستان زن،مرد 40 35 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5157
 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 40 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5158
 199 بابل خشرودپی بابل مازندران زن،مرد 35 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5159
 199 بهشهر بهشهر مازندران زن،مرد 20 55 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5160

  فلزی صنایع شرکت ساری مازندران زن،مرد 75 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5161
 176 مازندران سنگین هایسازه

 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن،مرد 40 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5162
 115 مرکزی استان اجتماعی تامین و بهزیستی اراک مرکزی زن،مرد 25 50 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5163
 214 اراک دانشگاهی جهاد اراک مرکزی زن،مرد 75 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5164
 120 ساوه شهرداری ساوه مرکزی زن،مرد 50 - اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5165
 214 ورنیم دانشگاهی جهاد محالت مرکزی زن،مرد 15 20 اداری امور - ریتمدی ایحرفه کاردانی 5166
 120 هرمزگان استانداری عباسبندر هرمزگان زن،مرد 25 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5167
 199 پارسیان پارسیان هرمزگان زن،مرد 15 20 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5168
 212 اسدآباد هنر و فرهنگ اسدآباد همدان زن،مرد 30 40 اداری امور - مدیریت ایحرفه نیکاردا 5169
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5170
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5171
 120 یزد استانداری یزد یزد زن،مرد 45 30 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5172
 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 30 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5174
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5175
 176 غربیآذربایجان استان بازرگانی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5176
 199 بیابانک و خور خوروبیابانک اصفهان زن،مرد 75 - دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5177
 120 تهران استانداری تهران تهران زن،مرد 35 20 دفتری امور - مدیریت ایفهحر کاردانی 5178
 120 بیرجند بحران مدیریت و شهرداری بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 30 30 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5179

 استان گناباد اجتماعی تامین و زیستیبه گناباد رضوی خراسان زن،مرد 35 40 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5180
 115 رضویخراسان

 و سیستان زن،مرد 35 20 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5181
 120 چابهار شهرداری چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 40 35 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5182
 199 2 زاهدان زاهدان بلوچستان

 120 فیروزآباد فرمانداری فیروزآباد فارس زن،مرد 35 40 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5183
 190 قم استانداری قم قم زن 30 45 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5184
 177 سنندج دستی صنایع سنندج کردستان زن،مرد 25 50 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5185

  پیشگامان تعاونی شرکت گرگان گلستان زن،مرد 75 - دفتری امور - مدیریت ایحرفه نیکاردا 5186
 103 گلستان نوین فنون و علوم

 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران زن،مرد 35 40 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5187
 120 ساوه شهرداری ساوه مرکزی زن،مرد 50 - دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5188

 گروه آموزشی هیوا
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 301 آموزشی زیرگروه - عیاجتما خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 30) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 120 هرمزگان استانداری عباسبندر هرمزگان زن،مرد 25 20 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5189

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره همدان همدان زن،مرد 15 35 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 5190
 103 همدان

 ایحرفه کاردانی 5191
 118 تبریز واحد کارگر خانه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 35 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت 

  ایحرفه کاردانی 5192
 176 عسل شیرین غذایی صنایع گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 35 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت

  ایحرفه کاردانی 5193
 210 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 35 35 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت

  ایحرفه کاردانی 5194
 199 1 بیرجند بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 20 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت

  ایحرفه کاردانی 5195
 118 گرگان واحد کارگر خانه گرگان گلستان زن،مرد 40 35 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت

 ایحرفه کاردانی 5196
 199 1 نیشابور نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 صنفی هایتشکل سرپرستی - مدیریت 

  ایحرفه کاردانی 5197
 176 قم معادن و صنایع قم قم مرد 30 45 صنفی هایتشکل سرپرستی - مدیریت

 ایحرفه کاردانی 5198
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 30 45 تجاری هایمجتمع تیسرپرس - مدیریت 

 176 دیزل بنیان شرکت تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 75 - هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی 5199
 135 یانایران آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز زن،مرد 35 40 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی 5200
 164 تهران هوانوردی صنعت تهران تهران زن،مرد 40 35 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی 5201
 164 تهران هوایی خدمات و فنون تهران تهران زن،مرد 35 40 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی 5202
 164 ساها هواپیمایی انتهر تهران زن،مرد 30 45 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی 5203
 164 مشهد هوانوردی صنعت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 50 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی 5204
 164 مشهد هوایی خدمات و فنون مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 30 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی 5205

5206 
 ماهان هواپیمایی شرکت کرمان کرمان زن،مرد 75 - اهواپیم میهمانداری ایحرفه کاردانی 

164 
  باشد.می تهرانمحل اجرا در 

 164 ماهان هواپیمایی شرکت کرمان کرمان زن،مرد 15 60 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی 5207
 164 بندرعباس ردیهوانو صنعت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 40 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی 5208

 
 302 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 31) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 شرقیآذربایجان واحد بازرگانی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 10 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5209
 176 غربیآذربایجان استان بازرگانی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5210

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره اردبیل اردبیل زن،مرد 30 45 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5211
 103 اردبیل

 118 کاشان 17 واحد کارگر خانه کاشان اصفهان زن،مرد 25 50 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5212
 118 اسالمشهر واحد کارگر خانه اسالمشهر تهران زن،مرد 20 15 نافاص حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5213
 176 تهران امالک مشاورین صنف اتحادیه تهران تهران زن،مرد 35 20 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5214
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران زن،مرد 30 45 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5215

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5216
 116 چهارمحال نگین ماهی پرورش شرکت شهرکرد بختیاری

 118 مشهد واحد کارگر خانه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5217
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5218
 176 صنفی امور مجمع اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5219
 118 شیراز واحد کارگر خانه شیراز فارس ردزن،م 10 20 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5220

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5221
 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 30 45 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5222
 118 کرمان واحد کارگر خانه کرمان کرمان زن،مرد 35 40 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5223
 119 گلستان استان کل دادگستری گرگان گلستان زن،مرد 35 40 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5224

 گروه آموزشی هیوا
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 302 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 31) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 199 بابل بابل مازندران زن،مرد 15 60 اصناف یوقحق مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5225
 116 تنکابن صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 30 45 اصناف یحقوق مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5226

  فلزی صنایع شرکت ساری مازندران زن،مرد 15 60 اصناف یحقوق مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5227
 176 مازندران سنگین هایسازه

 177 کالردشت گلدشت کالردشت مازندران زن،مرد 20 50 اصناف یحقوق مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5228
 119 شرقیآذربایجان استان کل دادگستری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 25 25 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی 5229
 122 غربیآذربایجان استان انتظامی فرماندهی ارومیه غربی آذربایجان مرد 70 - قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی 5230
 119 تهران استان کل دادگستری تهران تهران زن،مرد 20 20 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی 5231
 212 تهران 54 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 قضایی معاضدت و شادار - حقوق ایحرفه کاردانی 5232
 119 کانون وکالی دادگستری مرکز تهران تهران زن،مرد 20 15 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی 8016
 122 رضویخراسان استان انتظامی رماندهیف مشهد رضوی خراسان مرد 45 - قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی 5233

 و سیستان زن،مرد 20 20 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی 5234
 119 بلوچستان و سیستان استان کل دادگستری زاهدان بلوچستان

 119 کردستان ستانا کل دادگستری سنندج کردستان زن،مرد 35 35 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی 5235
 122 مازندران استان انتظامی فرماندهی ساری مازندران مرد 70 - قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی 5236
 122 شرقیآذربایجان استان انتظامی فرماندهی تبریز شرقی آذربایجان مرد 75 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5237
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه نیکاردا 5238
 122 غربیآذربایجان استان انتظامی فرماندهی ارومیه غربی آذربایجان مرد 70 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5239

 اصفهان استان انتظامی فرماندهی اصفهان اصفهان مرد 40 - قضایی ضابطین امور - قوقح ایحرفه کاردانی 5240
 122 (انصارالمهدی)

 119 تهران استان کل دادگستری تهران تهران مرد 20 20 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5241
 122 انتظامی علوم دانشگاه رانته تهران مرد 75 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5242
 122 انتظامی نیروی فرماندهی ستاد تهران تهران مرد 40 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5243
 122 (فاتب) بزرگ تهران انتظامی فرماندهی تهران تهران مرد 75 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5244
 212 تهران 54 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 قضایی ضابطین امور - حقوق یاحرفه کاردانی 5245
 122 جنوبیخراسان استان انتظامی فرماندهی بیرجند جنوبی خراسان مرد 40 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5246
 122 رضویخراسان استان انتظامی فرماندهی مشهد رضوی اسانخر مرد 45 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5247
 122 خوزستان استان انتظامی فرماندهی اهواز خوزستان مرد 75 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5248
 122 انزنج استان انتظامی فرماندهی زنجان زنجان زن،مرد 35 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5249
 122 سمنان استان انتظامی فرماندهی سمنان سمنان مرد 75 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5250

 و سیستان زن،مرد 40 35 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5251
 199 2 زاهدان زاهدان بلوچستان

 و سیستان مرد 75 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5252
 122 بلوچستان و سیستان استان انتظامی فرماندهی زاهدان بلوچستان

 119 فارس استان کل دادگستری شیراز فارس زن،مرد 25 20 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5253
 119 کردستان استان کل دادگستری سنندج کردستان زن،مرد 35 35 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5254
 119 گلستان استان کل دادگستری گرگان گلستان زن،مرد 35 40 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5255
 122 گلستان استان انتظامی فرماندهی گرگان گلستان مرد 50 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5256

5257 
 گیالن استان کل دادگستری رشت گیالن زن،مرد 15 10 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی *

119 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 122 گیالن استان انتظامی فرماندهی رشت گیالن مرد 40 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5258
 122 لرستان استان انتظامی فرماندهی آبادخرم لرستان مرد 75 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه دانیکار 5259

 مازندران طبیعی منابع آموزش مرکز تنکابن مازندران زن،مرد 35 35 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5260
 116 (کالرآباد)

 122 مازندران استان انتظامی فرماندهی ساری مازندران مرد 70 - قضایی بطینضا امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5261
 122 مرکزی استان انتظامی فرماندهی اراک مرکزی مرد 35 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5262
 122 همدان ستانا انتظامی فرماندهی همدان همدان مرد 45 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5263
 122 یزد استان انتظامی فرماندهی یزد یزد مرد 30 - قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 5264
 119 شرقیآذربایجان استان کل دادگستری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5265
 199 داشتیکمه شهریار استاد داشتیکمه شرقی آذربایجان زن،مرد 35 35 تیثب حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5266
 199 شبستر شبستر شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5267
 176 مراغه واحد بازرگانی مراغه شرقی آذربایجان زن،مرد 35 25 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5268

 گروه آموزشی هیوا
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 302 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 31) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 214 ارومیه دانشگاهی جهاد ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه ردانیکا 5269
 199 بوکان بوکان غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5270
 199 (بتکا) دهخدا تکاب غربی آذربایجان زن،مرد 20 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5271
 176 سلماس گسترفوالد شرکت سلماس غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5272
 199 1 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5273
 199 2 مهاباد مهاباد ربیغ آذربایجان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5274
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5275

5276 
 اردبیل استان کل دادگستری اردبیل اردبیل زن،مرد 35 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی *

119 
 استان مربوط اختصاص دارد. یبومکدرشته محل به داوطلبان  یندر ا یرشپذ یتظرف *

 199 1 آبادپارس آبادپارس اردبیل زن،مرد 15 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5277
 199 گرمی گرمی اردبیل زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5278
 120 مهاباد شهرداری اردستان اصفهان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5279
 119 اصفهان استان کل دادگستری اصفهان اصفهان زن،مرد 35 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5280
 120 اصفهان استان هایشهرداری اصفهان اصفهان زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5281
 199 علویجه علویجه اصفهان ،مردزن 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5282
 199 گلپایگان گلپایگان اصفهان زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5283
 199 مبارکه مبارکه اصفهان زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5284
 119 البرز استان کل ریدادگست کرج البرز زن،مرد 20 15 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5285
 116 جوانشیر دکتر طبیعی منابع کرج البرز زن،مرد 35 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5286
 199 آبدانان آبدانان ایالم زن،مرد 15 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5287
 214 ایالم دانشگاهی ادجه ایالم ایالم زن،مرد 75 - ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5288
 199 ایوان ایوان ایالم زن،مرد 30 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5289
 199 1 شهردره شهردره ایالم زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5290
 199 دهلران دهلران ایالم زن،مرد 35 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5291

 و شیروان ایالم زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5292
 199 1 چرداول و شیروان چرداول

 199 مهران مهران ایالم زن،مرد 60 15 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5293
 199 برازجان برازجان بوشهر زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5294
 120 شبانکاره شهرداری برازجان بوشهر زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه یکاردان 5295
 119 بوشهر استان کل دادگستری بوشهر بوشهر زن،مرد 45 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5296
 116 تنگستان دپاسارگا صنعت و کشت شرکت تنگستان بوشهر زن،مرد 35 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5297
 199 دیلم دیلم بوشهر زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5298
 215 گناوه بندرسازان گناوه بوشهر زن،مرد 30 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5299

5300 
 تهران امالک مشاورین صنف اتحادیه تهران تهران زن،مرد 35 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی *

176 
 .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

5301 
 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی *

214 
 .اردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص د *

5302 
 تهران استان کل دادگستری تهران تهران زن،مرد 20 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی *

119 
 .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

5304 
 تهران 15 احدو هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی *

212 
 .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

5305 
 تهران 54 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی *

212 
 .صاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اخت *

5306 
 دفتریاران و سردفتران کانون تهران تهران زن،مرد 45 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی *

119 
 .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

8017 
 وکالی دادگستری مرکز کانون تهران تهران زن،مرد 20 15 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی *

119 
 .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

5307 
 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی *

214 
 .ط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربو *

 120 ورامین شهرداری ورامین تهران زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی * 5308

 گروه آموزشی هیوا
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 302 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 31) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

 و چهارمحال زن،مرد 30 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5309
 214 شهرکرد دانشگاهی جهاد شهرکرد بختیاری

 و چهارمحال زن،مرد 20 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5310
 199 لردگان لردگان بختیاری

 120 اسدیه شهرداری اسدیه جنوبی خراسان زن،مرد 15 25 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5311
 214 بیرجند دانشگاهی جهاد بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 25 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5312
 120 سرایان شهرداری سرایان جنوبی خراسان زن،مرد 15 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5313
 176 (جامتربت) غذا صنعت جامتربت رضوی خراسان زن،مرد 20 55 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5314
 199 1 حیدریه تربت حیدریهتربت رضوی خراسان زن،مرد 30 30 ثبتی حقوق - قوقح ایحرفه کاردانی 5315
 120 جغتای شهرداری جغتای رضوی خراسان زن،مرد 15 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5316
 199 2 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5317
 199 قوچان قوچان رضوی خراسان زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5318
 214 بجنورد دانشگاهی جهاد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5319
 199 جاجرم جاجرم شمالی خراسان زن،مرد 20 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5320
 199 شیروان شیروان شمالی خراسان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه نیکاردا 5321
 214 اهواز دانشگاهی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 45 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5322
 119 خوزستان استان کل دادگستری اهواز خوزستان زن،مرد 40 10 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5323
 120 قلعه صایین شهرداری ابهر زنجان زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5324
 214 زنجان دانشگاهی جهاد زنجان زنجان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5325
 119 زنجان ناستا کل دادگستری زنجان زنجان زن،مرد 35 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5326
 120 بیارجمند شهرداری بیارجمند سمنان زن،مرد 30 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5327
 214 سمنان دانشگاهی جهاد سمنان سمنان زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5328
 119 سمنان استان کل ستریدادگ سمنان سمنان زن،مرد 20 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5329

 و سیستان زن،مرد 35 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5330
 120 چابهار شهرداری چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 25 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5331
 214 زابل دانشگاهی جهاد زابل بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 30 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5332
 214 زاهدان دانشگاهی جهاد زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 37 37 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5333
 199 1 زاهدان زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 40 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5334
 199 2 زاهدان زاهدان بلوچستان

 199 آباده آباده فارس زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه یکاردان 5335
 199 کازرون کازرون فارس زن،مرد 75 - ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5336
 199 الرستان الرستان فارس زن،مرد 30 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5337

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5338
 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

 114 قزوین استان ایثارگران امور و شهید بنیاد قزوین قزوین زن،مرد 45 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5339
 119 قزوین استان کل دادگستری قزوین قزوین زن،مرد 25 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5340
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 30 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5341
 199 الموت کالیهمعلم قزوین زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5342
 119 قم استان کل دادگستری قم قم مرد 40 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5343
 120 قم شهرداری قم قم زن 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5344
 120 دیواندره شهرداری دیواندره کردستان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5345
 119 کردستان استان کل دادگستری سنندج کردستان زن،مرد 35 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5346
 199 1 قروه قروه کردستان زن،مرد 15 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5347
 214 زرند دانشگاهی جهاد زرند کرمان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5348
 120 کهنوج کهنوج کرمان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5349
 214 کرمان دانشگاهی جهاد کرمان کرمان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - وقحق ایحرفه کاردانی 5350
 199 (ع) رضا امام غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5351
 214 کرمانشاه دانشگاهی جهاد کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5352

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



239 

 

 302 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 31) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 و کهگیلویه زن،مرد 20 25 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5353
 199 دهدشت دهدشت بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5354
 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 45 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5355
 199 2 گچساران رانگچسا بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5356
 214 یاسوج دانشگاهی جهاد یاسوج بویراحمد

 119 گلستان استان کل دادگستری گرگان گلستان زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5357
 199 1 کاووسگنبد گنبدکاووس گلستان زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5358
 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5359
 214 بندرانزلی دانشگاهی جهاد بندرانزلی گیالن زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5360
 214 رودسر دانشگاهی جهاد رودسر گیالن زن،مرد 15 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5361
 199 1 الشتر الشتر لرستان زن،مرد 20 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5362
 199 1 الیگودرز الیگودرز لرستان زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5363

 کنندگانتولید تعاونی شرکت بروجرد لرستان مردزن، 40 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5364
 176 بروجرد دامپروری و صنعت،کشاورزی

 119 لرستان استان کل دادگستری آبادخرم لرستان زن،مرد 25 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5365
 199 دورود دورود لرستان زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5366
 199 1 کوهدشت کوهدشت لرستان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5367
 199 نورآباد نورآباد لرستان زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5368
 212 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ آمل مازندران زن،مرد 20 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5369
 199 بابل بابل مازندران زن،مرد 15 60 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5370
 212 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ بابل مازندران زن،مرد 15 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5371
 199 بهشهر بهشهر مازندران زن،مرد 20 55 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5372

 مازندران طبیعی منابع آموزش مرکز تنکابن مازندران زن،مرد 35 35 ثبتی حقوق - حقوق ایفهحر کاردانی 5373
 116 (کالرآباد)

 119 مازندران استان کل دادگستری ساری مازندران زن،مرد 40 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5374
 177 کالردشت گلدشت کالردشت مازندران زن،مرد 20 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5375
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5376
 212 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ محمودآباد مازندران زن،مرد 25 50 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5377
 119 مرکزی استان کل دادگستری اراک مرکزی زن،مرد 35 20 ثبتی حقوق - وقحق ایحرفه کاردانی 5378
 120 ساوه شهرداری ساوه مرکزی زن،مرد 20 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5379
 214 ورنیم دانشگاهی جهاد محالت مرکزی زن،مرد 15 20 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5380
 120 هرمزگان استانداری عباسبندر هرمزگان زن،مرد 25 20 ثبتی حقوق - حقوق یاحرفه کاردانی 5381
 214 بندرعباس دانشگاهی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 15 30 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5382
 199 میناب میناب هرمزگان زن،مرد 35 40 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5383
 119 همدان استان کل دادگستری همدان همدان زن،مرد 15 35 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه نیکاردا 5384
 199 میبد میبد یزد زن،مرد 30 45 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5385
 137 یزد مرکزی زندان 9بعثت  یزد یزد مرد 40 - ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی 5386
 119 شرقیآذربایجان استان کل دادگستری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 30 30 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5387
 122 شرقیآذربایجان استان انتظامی فرماندهی تبریز شرقی آذربایجان مرد 75 - قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5388
 199 داشتیکمه شهریار استاد داشتیکمه شرقی آذربایجان زن،مرد 20 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5389
 122 غربیآذربایجان استان انتظامی فرماندهی ارومیه غربی آذربایجان مرد 70 - قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5390
 212 غربیآذربایجان 1 احدو هنر و فرهنگ ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5391
 199 1 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 50 - قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5392
 199 2 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5393

5394 
 اردبیل استان کل دادگستری اردبیل اردبیل دزن،مر 35 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی *

119 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 199 1 آبادپارس آبادپارس اردبیل زن،مرد 15 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5395
 199 گرمی گرمی اردبیل زن،مرد 25 50 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5396

 گروه آموزشی هیوا
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 302 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 31) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 اصفهان استان انتظامی فرماندهی اصفهان اصفهان مرد 40 - قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5397
 122 (انصارالمهدی)

 199 هرند اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5398
 119 بوشهر استان کل دادگستری بوشهر بوشهر زن،مرد 40 35 یقضای خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5399
 199 دیلم دیلم بوشهر زن،مرد 15 60 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5400
 119 تهران استان کل دادگستری تهران تهران زن،مرد 20 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5401
 122 انتظامی علوم دانشگاه تهران تهران مرد 35 - قضایی تخدما - حقوق ایحرفه کاردانی 5402
 122 (ایرانی شهید) پاسداران ویژه یگان فرماندهی تهران تهران مرد 40 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5403
 212 تهران 54 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5404
 119 دفتریاران و سردفتران کانون تهران تهران زن،مرد 45 30 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5405

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5406
 103 شهرکرد پیام تعاونی شهرکرد بختیاری

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5407
 199 فارسان فارسان بختیاری

 120 بشرویه شهرداری بشرویه جنوبی خراسان زن،مرد 35 35 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5408
 199 نهبندان نهبندان جنوبی خراسان زن،مرد 30 30 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5409
 122 رضویخراسان استان انتظامی فرماندهی مشهد رضوی خراسان مرد 45 - ییقضا خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5410
 119 خوزستان استان کل دادگستری اهواز خوزستان زن،مرد 40 10 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5411
 122 ستانخوز استان انتظامی فرماندهی اهواز خوزستان مرد 75 - قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5412
 199 ابهر ابهر زنجان زن،مرد 35 40 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5413
 119 سمنان استان کل دادگستری سمنان سمنان زن،مرد 20 30 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5414
 122 سمنان استان انتظامی فرماندهی سمنان سمنان مرد 75 - قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5415

 و سیستان زن،مرد 25 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5416
  آموزشی خدمات تعاونی شرکت ایرانشهر بلوچستان

 103 ایرانشهر نواندیشه

 و سیستان زن،مرد 20 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5417
 119 ستانبلوچ و سیستان استان کل دادگستری زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 40 35 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5418
 199 2 زاهدان زاهدان بلوچستان

 و سیستان مرد 75 - قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5419
 122 بلوچستان و سیستان استان انتظامی فرماندهی زاهدان بلوچستان

 119 فارس استان کل دادگستری شیراز فارس زن،مرد 25 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5420
 199 کازرون کازرون فارس زن،مرد 30 45 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5421
 199 الرستان الرستان فارس زن،مرد 30 40 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5422
 119 قزوین استان کل دادگستری قزوین قزوین زن،مرد 25 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5423
 119 قم استان کل دادگستری قم قم مرد 40 35 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5424
 199 بیجار بیجار کردستان زن،مرد 20 30 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5425
 119 کردستان استان کل دادگستری سنندج کردستان زن،مرد 35 35 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5426
 214 کرمان دانشگاهی جهاد کرمان کرمان زن،مرد 15 60 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5427
 199 غرب آباداسالم غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 30 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5428
 122 کرمانشاه استان انتظامی فرماندهی کرمانشاه کرمانشاه مرد 30 - قضایی خدمات - حقوق ایفهحر کاردانی 5429

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5430
 199 1 یاسوج یاسوج بویراحمد

 119 گلستان استان کل دادگستری گرگان گلستان زن،مرد 35 40 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5431
 199 1 کاووسگنبد گنبدکاووس گلستان زن،مرد 25 50 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5432
 199 1 ازنا ازنا لرستان زن،مرد 30 40 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5433
 119 مازندران استان کل گستریداد ساری مازندران زن،مرد 40 35 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5434
 212 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ محمودآباد مازندران زن،مرد 25 50 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5435
 119 مرکزی استان کل دادگستری اراک مرکزی زن،مرد 35 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5436
 212 (بندرلنگه) هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ بندرلنگه هرمزگان زن،مرد 35 40 قضایی دماتخ - حقوق ایحرفه کاردانی 5437
 199 پارسیان پارسیان هرمزگان زن،مرد 15 20 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5438
 120 قشم شهرداری قشم هرمزگان زن،مرد 15 60 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5439
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه دانیکار 5440
 119 همدان استان کل دادگستری همدان همدان زن،مرد 15 35 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی 5441

 گروه آموزشی هیوا
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 302 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 31) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 199 3 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5442
 119 تهران استان کل دادگستری تهران تهران زن،مرد 20 20 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5443
 212 تهران 54 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5444
 199 شیروان شیروان لیشما خراسان زن،مرد 15 35 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5445
 119 خوزستان استان کل دادگستری اهواز خوزستان زن،مرد 40 10 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5446
 119 سمنان استان کل دادگستری سمنان سمنان زن،مرد 20 30 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5447

 و سیستان زن،مرد 20 20 اییقض دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5448
 119 بلوچستان و سیستان استان کل دادگستری زاهدان بلوچستان

 119 فارس استان کل دادگستری شیراز فارس زن،مرد 25 20 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5449
 122 فارس استان انتظامی فرماندهی شیراز فارس مرد 40 - قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5450
 119 قزوین استان کل دادگستری قزوین قزوین زن،مرد 25 20 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5451
 199 (ع) رضا امام غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 60 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5452

 و کهگیلویه زن،مرد 45 30 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5453
 199 2 گچساران گچساران بویراحمد

 119 مازندران استان کل دادگستری ساری مازندران زن،مرد 40 35 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5454
 119 همدان استان کل دادگستری همدان همدان زن،مرد 20 50 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی 5455
 199 میبد میبد یزد زن،مرد 30 45 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه دانیکار 5456
 199 بوکان بوکان غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5457
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5458
 120 اردبیل استان هایشهرداری همیاری سازمان اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه اردانیک 5459
 199 بیابانک و خور خوروبیابانک اصفهان زن،مرد 35 40 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5460
 199 شهرزرین شهرزرین اصفهان ،مردزن 20 40 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5461
 118 کاشان 17 واحد کارگر خانه کاشان اصفهان زن،مرد 25 50 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5462
 199 برازجان برازجان بوشهر زن،مرد 35 40 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5463
 199 دیلم دیلم بوشهر زن،مرد 15 60 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5464
 199 کنگان کنگان بوشهر زن،مرد 25 15 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5465
 176 تهران امالک مشاورین صنف اتحادیه تهران تهران زن،مرد 35 20 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5466
 120 تهران استانداری تهران تهران زن،مرد 35 20 اختالف حل ورایش - حقوق ایحرفه کاردانی 5467
 214 4 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن 20 15 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5468
 119 تهران استان کل دادگستری تهران تهران زن،مرد 20 20 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5469
 212 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 50 25 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5470
 119 دفتریاران و سردفتران کانون تهران تهران زن،مرد 45 30 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5471

 و رمحالچها زن،مرد 35 35 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5472
 120 بختیاری و چهارمحال استانداری شهرکرد بختیاری

 120 سرایان شهرداری سرایان جنوبی خراسان زن،مرد 15 30 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5473
 199 1 حیدریه تربت حیدریهتربت رضوی خراسان زن،مرد 25 25 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5474
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان زن،مرد 40 35 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5475
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5476
 214 اهواز هیدانشگا جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 45 30 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5477
 214 زنجان دانشگاهی جهاد زنجان زنجان زن،مرد 15 60 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5478
 119 زنجان استان کل دادگستری زنجان زنجان زن،مرد 35 20 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5479

 و سیستان زن،مرد 25 20 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5480
 214 زابل دانشگاهی جهاد زابل بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 20 20 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5481
 119 بلوچستان و سیستان استان کل دادگستری زاهدان بلوچستان

 119 قزوین استان لک دادگستری قزوین قزوین زن،مرد 25 20 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5482
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 30 45 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5483
 119 کردستان استان کل دادگستری سنندج کردستان زن،مرد 60 - اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5484
 214 زرند دانشگاهی جهاد زرند کرمان زن،مرد 15 60 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5485
 199 غرب آباداسالم غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 15 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5486
 199 روانسر روانسر کرمانشاه زن،مرد 15 60 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5487
 214 کرمانشاه دانشگاهی جهاد کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 45 اختالف حل شورای - حقوق ایفهحر کاردانی 5488
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 302 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 31) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5489
 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5490
 199 1 یاسوج یاسوج بویراحمد

 199 1 تالش طوالش گیالن زن،مرد 30 45 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5491
 199 1 الشتر الشتر لرستان زن،مرد 20 30 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5492
 199 1 کوهدشت کوهدشت لرستان زن،مرد 15 35 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5493
 214 بابل دانشگاهی جهاد بابل مازندران زن،مرد 35 40 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5494
 119 مازندران استان کل دادگستری ساری مازندران زن،مرد 40 35 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5495
 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن،مرد 50 20 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5496
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5497
 199 بافق بافق یزد زن،مرد 45 30 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 5498
 120 یزد شهرداری یزد یزد زن،مرد 20 20 اختالف حل یشورا - حقوق ایحرفه کاردانی 5499
 119 البرز استان کل دادگستری کرج البرز زن،مرد 20 15 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5500
 176 تهران امالک مشاورین صنف اتحادیه تهران تهران زن،مرد 35 20 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5501
 119 تهران استان کل دادگستری تهران تهران زن،مرد 20 20 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5502
 122 (فاتب) بزرگ تهران انتظامی فرماندهی تهران تهران مرد 40 - حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5504
 212 تهران 54 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5505
 199 فردوس فردوس جنوبی خراسان زن،مرد 35 35 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5506

 شمالیخراسان استان انتظامی فرماندهی بجنورد شمالی خراسان مرد 40 - حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5507
 122 (انصارالمهدی)

 122 زنجان استان انتظامی فرماندهی زنجان زنجان زن،مرد 35 - حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5508
 119 سمنان استان کل دادگستری سمنان سمنان زن،مرد 20 30 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5509
 122 سمنان استان انتظامی فرماندهی سمنان سمنان مرد 75 - حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5510
 212 لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ کوهدشت لرستان زن،مرد 25 50 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5511
 119 مازندران استان کل دادگستری ساری مازندران زن،مرد 40 35 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5512
 122 مازندران استان انتظامی فرماندهی ساری رانمازند مرد 70 - حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 5513

 
 303 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 32) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل زادآ

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 15 20 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5514
 115 غربیآذربایجان

 115 اصفهان استان اجتماعی تامین و بهزیستی اصفهان اصفهان زن،مرد 25 50 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5515
 130 توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه تهران تهران زن،مرد 20 30 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5516

 استان گناباد اجتماعی تامین و بهزیستی گناباد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5517
 115 رضویخراسان

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5518
 115 رضویخراسان

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 35 35 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5519
 115 شمالیخراسان

 115 فارس استان اجتماعی تامین و بهزیستی شیراز فارس زن،مرد 35 40 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5520
 115 کرمان استان بم اجتماعی تامین و بهزیستی بم کرمان زن،مرد 35 35 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5521

 و کهگیلویه زن،مرد 20 20 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5522
  استان اجتماعی تامین و بهزیستی یاسوج بویراحمد

 115 بویراحمد و کهگیلویه

 115 مازندران استان اجتماعی تامین و بهزیستی شهرقائم مازندران زن،مرد 20 15 تربیت و اصالح ایحرفه انیکارد 5523
 115 یزد استان اجتماعی تامین و بهزیستی تفت یزد زن،مرد 75 - تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5524
 115 میبد شهرستان اجتماعی تامین و ستیبهزی میبد یزد زن،مرد 25 50 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی 5525
 123 شرقیآذربایجان استان احمرهالل تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 30 40 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5526
 123 غربیآذربایجان استان احمرهالل ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 15 35 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5527
 123 اردبیل استان احمرهالل اردبیل اردبیل زن،مرد 30 35 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5528
 115 اصفهان استان اجتماعی تامین و بهزیستی اصفهان اصفهان زن،مرد 25 50 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5529
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 303 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 32) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل زادآ
 123 اصفهان استان احمرهالل اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5530
 131 داروزیست آریوژن شرکت کرج البرز زن،مرد 25 50 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5531
 123 البرز استان احمرهالل کرج البرز زن،مرد 15 55 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5532
 123 ایالم استان احمرهالل ایالم ایالم زن،مرد 40 35 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5533
 115 تهران استان اجتماعی تامین و بهزیستی تهران تهران زن،مرد 20 20 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5534
 121 درمانی ایرانجامعه گیاه ری تهران ،مردزن 20 50 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 8002
 130 توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه تهران تهران زن،مرد 20 30 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5535
 115 سیناابن پزشکی گروه شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5536

  کاربردی - علمی عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 35 40 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه دانیکار 5537
 123 ایران هالل

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5538
 123 بختیاری و چهارمحال استان احمرهالل شهرکرد بختیاری

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 دارویاری - سالمت ماتخد ایحرفه کاردانی 5539
 115 رضویخراسان

 123 رضویخراسان استان احمرهالل مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5540
 123 شمالیخراسان استان احمرهالل بجنورد شمالی خراسان ن،مردز 35 20 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5541
 123 خوزستان استان احمرهالل اهواز خوزستان زن،مرد 50 - دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5542
 123 احمر استان زنجانهالل زنجان زنجان زن،مرد 35 40 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 8006

 استان شهرمهدی اجتماعی تامین و بهزیستی شهرمهدی سمنان زن،مرد 30 30 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5543
 115 سمنان

 و سیستان زن،مرد 35 40 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5544
 123 بلوچستان و سیستان استان احمرهالل زاهدان بلوچستان

 123 شیراز شهرستان احمرهالل شیراز فارس زن،مرد 30 30 دارویاری - سالمت خدمات ایرفهح کاردانی 5545
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5546
 123 الرستان انشهرست احمرهالل الرستان فارس زن،مرد 35 30 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5547
 115 قزوین استان اجتماعی تامین و بهزیستی قزوین قزوین زن،مرد 35 35 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5548
 123 قم استان احمرهالل قم قم مرد 20 55 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5549
 123 کردستان استان احمرهالل سنندج کردستان زن،مرد 35 40 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5550
 192 بم درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم بم کرمان زن،مرد 35 40 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5551
 123 کرمان استان احمرهالل کرمان کرمان زن،مرد 15 55 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5552
 123 کرمانشاه استان احمرهالل کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 35 40 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5553

 و کهگیلویه زن،مرد 45 30 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5554
 123 بویراحمد و کهگیلویه استان احمرهالل یاسوج بویراحمد

 123 گلستان استان احمرهالل گرگان گلستان زن،مرد 25 50 دارویاری - سالمت اتخدم ایحرفه کاردانی 5555
 115 گیالن استان اجتماعی تامین و بهزیستی رشت گیالن زن،مرد 35 40 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5556
 123 گیالن استان مراحهالل رشت گیالن زن،مرد 15 35 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5557
 115 لرستان استان اجتماعی تامین و بهزیستی آبادخرم لرستان زن،مرد 15 25 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5558
 123 مازندران استان احمرهالل ساری مازندران زن،مرد 30 30 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5559
 123 مرکزی استان احمرهالل اراک مرکزی زن،مرد 25 50 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5560
 115 ساوه شهرستان اجتماعی تامین و بهزیستی ساوه مرکزی زن،مرد 35 40 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5561
 123 (میناب) هرمزگان استان احمرهالل میناب هرمزگان زن،مرد 25 50 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5562
 115 همدان استان اجتماعی تامین و بهزیستی همدان همدان زن،مرد 30 45 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5563
 123 همدان استان احمرهالل همدان همدان زن،مرد 25 25 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5564
 115 میبد شهرستان اجتماعی تامین و بهزیستی میبد یزد زن،مرد 25 50 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5565
 123 یزد استان احمرهالل یزد یزد زن،مرد 25 30 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5566

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 35 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5567
 115 شرقیآذربایجان

 115 ایالم استان اجتماعی تامین و بهزیستی ایالم ایالم زن،مرد 35 40 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5568
 115 سیناابن پزشکی گروه شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5569

 استان گناباد اجتماعی تامین و بهزیستی گناباد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5570
 115 رضویخراسان

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5571
 115 رضویخراسان

 گروه آموزشی هیوا
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 303 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 32) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل زادآ

 استان شهرمهدی اجتماعی تامین و بهزیستی شهرمهدی سمنان زن،مرد 30 30 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5572
 115 سمنان

 115 قزوین استان اجتماعی تامین و بهزیستی قزوین قزوین زن،مرد 35 35 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5573

 کتول آبادعلی اجتماعی تامین و بهزیستی آبادعلی گلستان زن،مرد 15 30 داریمطب - سالمت خدمات یاحرفه کاردانی 5574
 115 گلستان استان

 115 گیالن استان اجتماعی تامین و بهزیستی رشت گیالن زن،مرد 35 40 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 5575
 121 درمانی ایرانجامعه گیاه ری تهران زن،مرد 20 50 یاریسالمت ایحرفه کاردانی 8003
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 یاریسالمت ایحرفه کاردانی 5576
 115 (تهران) زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت تهران تهران زن 35 40 یاریکودک ایحرفه کاردانی 5577
 115 مازندران استان اجتماعی تامین و بهزیستی شهرقائم مازندران نز 20 15 یاریکودک ایحرفه کاردانی 5578

  ایحرفه کاردانی 5579
 123 اردبیل استان احمرهالل اردبیل اردبیل زن،مرد 30 35 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5580
 115 اصفهان استان اجتماعی تامین و بهزیستی ناصفها اصفهان زن،مرد 25 50 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5581
 115 البرز استان اجتماعی تامین و بهزیستی کرج البرز زن،مرد 25 20 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5582
 115 ایالم استان اجتماعی امینت و بهزیستی ایالم ایالم زن،مرد 35 40 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5583
 استان برازجان اجتماعی تامین و بهزیستی برازجان بوشهر زن،مرد 75 - اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری

 115 بوشهر

  ایحرفه کاردانی 5584
 115 (تهران) زندگی آیین شتازانپی تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5585
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری 

 115 رضویخراسان

 ایحرفه کاردانی 5586
 استان اجتماعی تامین و یستیبهز بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 25 45 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری 

 115 شمالیخراسان

  ایحرفه کاردانی 5587
 115 فارس استان اجتماعی تامین و بهزیستی شیراز فارس زن،مرد 35 40 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5588
 115 قزوین استان اجتماعی تامین و بهزیستی قزوین قزوین زن،مرد 35 35 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5589
 115 کردستان استان اجتماعی تامین و بهزیستی سنندج کردستان زن،مرد 40 30 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری 

 ایحرفه کاردانی 5590
 115 کرمان استان تماعیاج تامین و بهزیستی کرمان کرمان زن،مرد 30 45 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری 

 ایحرفه کاردانی 5591
 و کهگیلویه زن،مرد 20 20 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری 

  استان اجتماعی تامین و بهزیستی یاسوج بویراحمد
 115 بویراحمد و کهگیلویه

 ایحرفه کاردانی 5592
 115 لرستان استان اجتماعی تامین و بهزیستی ادآبخرم لرستان زن،مرد 15 25 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5593
 115 همدان استان اجتماعی تامین و بهزیستی همدان همدان زن،مرد 30 45 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5594
 115 میبد شهرستان اجتماعی امینت و بهزیستی میبد یزد زن،مرد 25 50 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5595
 استان ایثارگران امور و شهید بنیاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 25 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 114 شرقیآذربایجان

  ایحرفه کاردانی 5596
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی تبریز قیشر آذربایجان زن،مرد 15 35 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 115 شرقیآذربایجان

  ایحرفه کاردانی 5597
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 15 20 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 115 غربیآذربایجان

  ایحرفه کاردانی 5598
 114 اصفهان استان ایثارگران امور و شهید بنیاد اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5599
 115 اصفهان استان اجتماعی تامین و بهزیستی اصفهان اصفهان زن،مرد 25 50 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5600
 114 البرز استان ایثارگران امور و شهید بنیاد کرج البرز زن،مرد 15 60 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5601
 115 البرز استان اجتماعی تامین و بهزیستی کرج البرز زن،مرد 25 20 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 گروه آموزشی هیوا
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 303 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 32) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل زادآ

  ایحرفه کاردانی 5602
 115 ایالم استان اجتماعی تامین و بهزیستی ایالم یالما زن،مرد 35 40 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5603
 استان برازجان اجتماعی تامین و بهزیستی برازجان بوشهر زن،مرد 75 - خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 115 بوشهر

  ایحرفه کاردانی 5604
 142 تهران شهرداری شهروندی هایآموزش تهران نتهرا زن،مرد 25 50 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5605
 114 (ره) خمینی امام تهران تهران زن،مرد 35 20 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5606
 115 تهران ناستا اجتماعی تامین و بهزیستی تهران تهران زن،مرد 25 25 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5607
 115 (تهران) زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5608
 123 تهران استان احمرهالل تهران تهران زن،مرد 35 20 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه انیکارد 5609
 و چهارمحال زن،مرد 40 35 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

  استان اجتماعی تامین و بهزیستی شهرکرد بختیاری
 115 بختیاری و چهارمحال

  ایحرفه کاردانی 5610
 تاناس اجتماعی تامین و بهزیستی بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 15 60 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 115 جنوبیخراسان

  ایحرفه کاردانی 5611
 استان گناباد اجتماعی تامین و بهزیستی گناباد رضوی خراسان زن،مرد 35 40 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 115 رضویخراسان

  ایحرفه کاردانی 5612
 استان ایثارگران امور و شهید بنیاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 114 رضویخراسان

 ایحرفه کاردانی 5613
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

 115 رضویخراسان

 ایحرفه کاردانی 5614
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی بجنورد الیشم خراسان زن،مرد 25 45 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

 115 شمالیخراسان

  ایحرفه کاردانی 5615
 115 خوزستان استان اجتماعی تامین و بهزیستی اهواز خوزستان زن،مرد 15 35 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5616
 115 زنجان استان اجتماعی تامین و بهزیستی زنجان جانزن زن،مرد 15 35 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5617
 استان شهرمهدی اجتماعی تامین و بهزیستی شهرمهدی سمنان زن،مرد 30 30 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 115 سمنان

  ایحرفه کاردانی 5618
 و ستانسی زن،مرد 30 30 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  استان اجتماعی تامین و بهزیستی زاهدان بلوچستان
 115 بلوچستان و سیستان

  ایحرفه کاردانی 5619
 114 فارس استان ایثارگران امور و شهید بنیاد شیراز فارس زن،مرد 30 40 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5620
 115 فارس استان اجتماعی تامین و بهزیستی شیراز فارس زن،مرد 35 40 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5621
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5622
 114 قزوین استان ایثارگران امور و شهید بنیاد قزوین قزوین زن،مرد 75 - خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5623
 115 قزوین استان اجتماعی تامین و بهزیستی قزوین قزوین زن،مرد 35 35 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5624
 123 قم استان احمرهالل قم قم زن،مرد 20 55 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5625
 199 بیجار بیجار کردستان زن،مرد 20 20 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5626
 115 کردستان استان اجتماعی تامین و بهزیستی سنندج کردستان زن،مرد 40 30 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5627
 199 1 قروه قروه کردستان زن،مرد 15 20 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5628
 115 کرمان استان بم اجتماعی تامین و بهزیستی بم کرمان زن،مرد 35 35 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5629
 114 کرمان استان ایثارگران امور و شهید بنیاد مانکر کرمان زن،مرد 20 15 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5630
 115 کرمان استان اجتماعی تامین و بهزیستی کرمان کرمان زن،مرد 30 45 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 گروه آموزشی هیوا
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 303 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 32) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل زادآ

  ایحرفه کاردانی 5631
 114 کرمانشاه استان ایثارگران امور و شهید بنیاد هکرمانشا کرمانشاه زن،مرد 20 30 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5632
 115 کرمانشاه استان اجتماعی تامین و بهزیستی کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 40 - خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5633
 و هکهگیلوی زن،مرد 20 20 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  استان اجتماعی تامین و بهزیستی یاسوج بویراحمد
 115 بویراحمد و کهگیلویه

  ایحرفه کاردانی 5634
 کتول آبادعلی اجتماعی تامین و بهزیستی آبادعلی گلستان زن،مرد 15 30 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 115 گلستان استان

 ایحرفه کاردانی 5635
 114 گیالن استان ایثارگران امور و شهید بنیاد رشت گیالن زن،مرد 25 50 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

 ایحرفه کاردانی 5636
 115 گیالن استان اجتماعی تامین و بهزیستی رشت گیالن زن،مرد 30 40 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

 ایحرفه کاردانی 5637
 115 لرستان استان اجتماعی تامین و بهزیستی آبادخرم لرستان زن،مرد 15 25 ادهخانو مددکاری - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5638
 115 مازندران استان اجتماعی تامین و بهزیستی شهرقائم مازندران زن،مرد 25 20 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5639
 115 مرکزی استان اجتماعی تامین و بهزیستی اراک مرکزی زن،مرد 25 50 نوادهخا مددکاری - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5640
 115 ساوه شهرستان اجتماعی تامین و بهزیستی ساوه مرکزی زن،مرد 35 40 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5641
 115 هرمزگان استان اجتماعی تامین و بهزیستی عباسبندر هرمزگان ن،مردز 25 45 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5642
 115 همدان استان اجتماعی تامین و بهزیستی همدان همدان زن،مرد 30 45 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری 

  ایحرفه کاردانی 5643
 115 یزد استان اجتماعی تامین و بهزیستی تفت یزد دزن،مر 15 60 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5644
 115 سیناابن پزشکی گروه شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5645
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری

 115 رضویخراسان

 ایحرفه کاردانی 5646
 استان شهرمهدی اجتماعی تامین و بهزیستی شهرمهدی سمنان زن،مرد 30 30 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری 

 115 سمنان

  ایحرفه کاردانی 5647
 115 قزوین استان اجتماعی تامین و بهزیستی قزوین قزوین زن،مرد 35 35 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5648
 115 همدان استان اجتماعی تامین و بهزیستی همدان همدان زن 50 25 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5649
 115 میبد شهرستان اجتماعی تامین و بهزیستی میبد یزد زن،مرد 25 50 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5650
 و چهارمحال زن،مرد 40 35 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری

  استان اجتماعی تامین و بهزیستی شهرکرد بختیاری
 115 بختیاری و چهارمحال

  ایحرفه کاردانی 5651
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 15 60 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری

 115 جنوبیخراسان

  ایحرفه کاردانی 5652
 115 زنجان استان اجتماعی تامین و بهزیستی زنجان زنجان زن،مرد 15 35 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5653
  تماعیاج تامین و بهزیستی شهرمهدی سمنان زن،مرد 30 30 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری

 115 سمنان استان شهرمهدی

 ایحرفه کاردانی 5654
 115 فارس استان اجتماعی تامین و بهزیستی شیراز فارس زن،مرد 35 40 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری 

 ایحرفه کاردانی 5655
 115 قزوین استان اجتماعی تامین و بهزیستی قزوین قزوین زن،مرد 35 35 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری 

 ایحرفه کاردانی 5656
 و کهگیلویه زن،مرد 20 20 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری 

  استان اجتماعی تامین و بهزیستی یاسوج بویراحمد
 115 بویراحمد و کهگیلویه

  ایحرفه کاردانی 5657
 115 مرکزی استان اجتماعی تامین و بهزیستی اراک مرکزی زن،مرد 25 50 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری

  ایحرفه کاردانی 5658
 115 همدان استان اجتماعی تامین و بهزیستی همدان همدان زن،مرد 25 50 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری

 ایحرفه کاردانی 5659
 115 میبد شهرستان یاجتماع تامین و بهزیستی میبد یزد زن،مرد 25 50 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری 

 گروه آموزشی هیوا
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 303 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 32) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل زادآ

 استان برازجان اجتماعی تامین و بهزیستی برازجان بوشهر زن،مرد 50 - مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5660
 115 بوشهر

 142 تهران شهرداری شهروندی هایآموزش تهران تهران زن،مرد 25 50 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5661

  تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 مردمی هایارکتمش ایحرفه کاردانی 5662
 115 (تهران) زندگی آیین پیشتازان

 و چهارمحال زن،مرد 40 35 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5663
  استان اجتماعی تامین و بهزیستی شهرکرد بختیاری

 115 بختیاری و چهارمحال

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5664
 115 رضویخراسان

 123 خوزستان استان احمرهالل اهواز خوزستان زن،مرد 50 - مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5665
 115 قزوین استان اجتماعی تامین و بهزیستی قزوین قزوین زن،مرد 35 35 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5666
 123 قزوین استان احمرهالل قزوین قزوین زن،مرد 30 40 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5667
 123 کردستان استان احمرهالل سنندج کردستان زن،مرد 40 30 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5668
 115 کرمان استان بم اجتماعی تامین و بهزیستی بم نکرما زن،مرد 40 30 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5669
 123 مازندران استان احمرهالل ساری مازندران زن،مرد 30 30 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5670

  اجتماعی تامین و بهزیستی همدان همدان زن،مرد 30 45 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی 5671
 115 همدان استان

 
 304 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 33) شماره دولج ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

5672 
  ایحرفه کاردانی

 شهروندی هایآموزش مربی تربیت
 142 تهران شهرداری شهروندی هایآموزش تهران تهران زن،مرد 25 50

 ایحرفه کاردانی 5673
 120 گیالن استان هایشهرداری همیاری سازمان رشت گیالن زن،مرد 35 35 شهروندی هایآموزش مربی تربیت 

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی تبریز قیشر آذربایجان زن 15 35 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5674
 115 شرقیآذربایجان

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی ارومیه غربی آذربایجان زن 15 20 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5675
 115 غربیآذربایجان

 199 بوکان نبوکا غربی آذربایجان زن 25 50 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5676
 199 1 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن 15 35 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5677
 115 اصفهان استان اجتماعی تامین و بهزیستی اصفهان اصفهان زن 25 50 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5678
 199 گلپایگان گلپایگان اصفهان زن 25 50 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5679
 115 البرز استان اجتماعی تامین و بهزیستی کرج البرز زن 25 20 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5680
 115 ایالم استان اجتماعی تامین و بهزیستی ایالم ایالم زن 35 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5681

 استان برازجان اجتماعی تامین و بهزیستی برازجان بوشهر زن 75 - دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه دانیکار 5682
 115 بوشهر

 199 کنگان کنگان بوشهر زن 25 15 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5683
 115 تهران استان اجتماعی تامین و بهزیستی تهران تهران زن 25 25 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5684
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن 35 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5685
 130 توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه تهران تهران زن 35 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5686
 115 (تهران) زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت تهران تهران زن 35 40 دبستانیپیش بیمر تربیت ایحرفه کاردانی 5687

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی بیرجند جنوبی خراسان زن 15 60 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5688
 115 جنوبیخراسان

 199 2 سبزوار سبزوار رضوی راسانخ زن 35 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5689

 استان گناباد اجتماعی تامین و بهزیستی گناباد رضوی خراسان زن 40 35 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5690
 115 رضویخراسان

 ناستا اجتماعی تامین و بهزیستی مشهد رضوی خراسان زن 15 60 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5691
 115 رضویخراسان

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی بجنورد شمالی خراسان زن 30 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5692
 115 شمالیخراسان

 115 خوزستان استان اجتماعی تامین و بهزیستی اهواز خوزستان زن 15 30 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5693
 115 زنجان استان اجتماعی تامین و بهزیستی زنجان زنجان زن 15 35 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه اردانیک 5694

 گروه آموزشی هیوا
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 304 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 33) شماره دولج ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 214 سمنان دانشگاهی جهاد سمنان سمنان زن 20 30 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5695

 استان شهرمهدی اجتماعی تامین و بهزیستی رشهمهدی سمنان زن 30 30 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5696
 115 سمنان

 و سیستان زن 25 20 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5697
 214 زابل دانشگاهی جهاد زابل بلوچستان

 و سیستان زن 30 30 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5698
  تاناس اجتماعی تامین و بهزیستی زاهدان بلوچستان

 115 بلوچستان و سیستان

 و سیستان زن 30 45 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5699
 214 زاهدان دانشگاهی جهاد زاهدان بلوچستان

 199 آباده آباده فارس زن 25 50 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5700
 199 پاسارگاد پاسارگاد فارس زن 35 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5701
 115 فارس استان اجتماعی تامین و بهزیستی شیراز فارس زن 35 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5702
 199 الرستان الرستان فارس زن 30 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5703
 115 قزوین استان اجتماعی تامین و بهزیستی قزوین قزوین زن 35 35 نیدبستاپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5704
 116 سبز کردستان صنعت و کشت شرکت دهگالن کردستان زن 35 35 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5705
 115 کردستان استان اجتماعی تامین و بهزیستی سنندج کردستان زن 40 30 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5706
 115 کرمان استان بم اجتماعی تامین و بهزیستی بم کرمان زن 35 35 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5707
 115 کرمان استان اجتماعی تامین و بهزیستی کرمان کرمان زن 30 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5708
 115 کرمانشاه استان اجتماعی تامین و بهزیستی کرمانشاه کرمانشاه زن 20 20 دبستانیپیش مربی یتترب ایحرفه کاردانی 5709

 و کهگیلویه زن 20 25 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5710
 199 دهدشت دهدشت بویراحمد

 و کهگیلویه زن 15 20 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5711
  استان اجتماعی تامین و بهزیستی سوجیا بویراحمد

 115 بویراحمد و کهگیلویه

 کتول آبادعلی اجتماعی تامین و بهزیستی آبادعلی گلستان زن 15 30 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5712
 115 گلستان استان

 115 گیالن استان اجتماعی تامین و بهزیستی رشت گیالن زن 40 35 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5713
 199 1 تالش طوالش گیالن زن 75 - دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5714
 115 لرستان استان اجتماعی تامین و بهزیستی آبادخرم لرستان زن 15 25 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5715
 199 نورآباد نورآباد لرستان زن 15 35 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5716
 115 مازندران استان اجتماعی تامین و بهزیستی شهرقائم مازندران زن 20 15 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5717
 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن 15 15 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5718
 115 مرکزی استان اجتماعی تامین و بهزیستی اراک مرکزی زن 25 50 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5719
 115 ساوه شهرستان اجتماعی تامین و بهزیستی ساوه مرکزی زن 35 40 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5720
 115 هرمزگان استان اجتماعی تامین و بهزیستی عباسبندر هرمزگان زن 25 45 انیدبستپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5721
 199 پارسیان پارسیان هرمزگان زن 15 20 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5722
 115 همدان استان اجتماعی تامین و بهزیستی همدان همدان زن 30 45 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5723
 199 بافق بافق یزد زن 45 30 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5724
 115 یزد استان اجتماعی تامین و بهزیستی تفت یزد زن 15 60 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5725
 115 میبد شهرستان اجتماعی تامین و بهزیستی میبد یزد زن 25 50 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5726

 ایحرفه کاردانی 5727
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی بجنورد شمالی خراسان زن 60 - نوجوان و کودک خانه مربی تربیت 

 115 شمالیخراسان

 ایحرفه کاردانی 5728
 212 لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ کوهدشت لرستان زن 25 50 نوجوان و کودک خانه مربی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 5729
 استان برازجان اجتماعی تامین و بهزیستی برازجان بوشهر زن،مرد 75 - ویژه نیازهای با کودکان مربی تربیت

 115 بوشهر

  ایحرفه کاردانی 5730
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 30 40 ویژه نیازهای با کودکان مربی تربیت

 115 شمالیاسانخر

 ایحرفه کاردانی 5731
 115 همدان استان اجتماعی تامین و بهزیستی همدان همدان زن،مرد 30 40 ویژه نیازهای با کودکان مربی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 5732
 115 (تهران) زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت

 ایحرفه کاردانی 5733
 استان اجتماعی تامین و بهزیستی بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 60 - ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت 

 115 شمالیخراسان

  ایحرفه کاردانی 5734
 و سیستان زن،مرد 30 30 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت

  اناست اجتماعی تامین و بهزیستی زاهدان بلوچستان
 115 بلوچستان و سیستان

 گروه آموزشی هیوا
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 304 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 33) شماره دولج ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 ایحرفه کاردانی 5735
 115 همدان استان اجتماعی تامین و بهزیستی همدان همدان زن،مرد 30 45 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت 

 115 (تهران) زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت تهران تهران زن 35 40 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5736

 و چهارمحال زن 40 35 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5737
  استان اجتماعی تامین و بهزیستی شهرکرد بختیاری

 115 بختیاری و چهارمحال

 120 جغتای شهرداری جغتای رضوی خراسان زن 15 30 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5738
 115 فارس استان اجتماعی تامین و بهزیستی شیراز فارس زن 35 40 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی 5739
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی 5740
 127 ارتش سیاسی عقیدتی سازمان تهران تهران مرد 40 - سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی 5741

5742 
 (ص) الهرسول محمد سپاه تهران تهران زن،مرد 25 20 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی * ●

 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف * 124

 مصاحبه به عمل خواهد آمد. شدگانپذیرفته از ●

  گفتمان تبیین و پژوهش موسسه تهران تهران زن،مرد 20 20 سیاسی مروج بیتتر ایحرفه کاردانی 5743
 212 اسالمی انقالب

 و سیستان زن،مرد 35 15 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی 5744
 120 بلوچستان و سیستان استانداری زاهدان بلوچستان

 142 تهران شهرداری شهروندی هایآموزش نتهرا تهران زن،مرد 25 50 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 5745
 114 (ره) خمینی امام تهران تهران زن،مرد 35 20 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 5746
 115 (تهران) زندگی آیین پیشتازان تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 5747
 212 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 50 25 آموزشی ژیتکنولو ایحرفه کاردانی 5748

 استان اجتماعی تامین و بهزیستی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 5749
 115 رضویخراسان

 123 ن زنجاناحمر استاهالل زنجان زنجان زن،مرد 35 40 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 8007
 127 (رستمی سرلشکر شهید) - نزاجا پیاده شیراز فارس زن،مرد 75 - آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 5750
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 35 40 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 5751
 115 کرمان استان بم اجتماعی تامین و بهزیستی بم مانکر زن،مرد 35 35 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 5752
 214 رودسر دانشگاهی جهاد رودسر گیالن زن،مرد 15 35 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 5753
 115 هرمزگان استان اجتماعی تامین و بهزیستی عباسبندر هرمزگان زن،مرد 25 45 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی 5754

 
 305 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 34) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 120 تبریز ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان تبریز شرقی آذربایجان مرد 25 25 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5755
 120 ارومیه شهرداری ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5756
 120 اردبیل شهرداری اردبیل اردبیل زن،مرد 40 35 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5757
 120 هشتگرد جدید شهر شهرداری هشتگرد البرز زن،مرد 35 40 شهری حریق اطفای ایحرفه دانیکار 5758
 120 بوشهر استان هایشهرداری همیاری سازمان بوشهر بوشهر زن،مرد 75 - شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5759
 199 کنگان کنگان بوشهر مرد 25 15 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5760

 ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان تهران تهران مرد 30 20 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5761
 142 تهران شهرداری

 120 بیرجند بحران مدیریت و شهرداری بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 30 30 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5762
 120 شمالیخراسان شهرداری بجنورد شمالی خراسان مرد 25 50 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5763
 120 اندیمشک شهرداری اندیمشک خوزستان زن،مرد 30 45 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5764
 123 خوزستان استان احمرهالل اهواز خوزستان زن،مرد 50 - شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5765
 215 فارس خلیج شرکت ماهشهر بندر خوزستان زن،مرد 75 - شهری حریق ایاطف ایحرفه کاردانی 5766
 120 قلعه صایین شهرداری ابهر زنجان زن،مرد 35 40 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5767
 120 قزوین شهرداری قزوین قزوین زن،مرد 35 40 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5768
 123 کرمانشاه استان احمرهالل کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 35 40 شهری حریق ایاطف ایحرفه کاردانی 5769

  واترتاید دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن مرد 40 35 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5770
 215 انزلی - خاورمیانه

 120 آبادخرم هرداریش آبادخرم لرستان زن،مرد 35 40 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5771
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 305 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 34) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 40 - شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5772

 تایدواتر دریایی خدمات شرکت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 20 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی 5773
 215 بندرعباس - خاورمیانه 

 120 بناب شهرداری بناب شرقی آذربایجان زن،مرد 20 55 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5774
 123 شرقیآذربایجان استان احمرهالل تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 30 40 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5775
 123 غربیربایجانآذ استان احمرهالل ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 15 35 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5776
 199 3 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5777
 123 اردبیل استان احمرهالل اردبیل اردبیل زن،مرد 35 30 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5778
 123 اصفهان استان راحمهالل اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5779
 123 البرز استان احمرهالل کرج البرز زن،مرد 15 55 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5780
 123 ایالم استان احمرهالل ایالم ایالم زن،مرد 40 35 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5781
 123 بوشهر استان احمرهالل بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5782

  - نزاجا درمان و بهداشت تهران تهران زن،مرد 35 20 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5783
 127 (هجرتی دکتر سرلشکر شهید)

  بحران مدیریت و پیشگیری سازمان تهران تهران زن،مرد 50 25 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5784
 142 تهران شهر

 149 طبیعی سوانح تهران تهران زن،مرد 25 50 سوانح دادام ایحرفه کاردانی 5785
 123 تهران استان احمرهالل تهران تهران زن،مرد 35 20 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5786

  کاربردی - علمی عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 35 40 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5787
 123 ایران هالل

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5788
 123 بختیاری و چهارمحال استان احمرهالل شهرکرد بختیاری

 123 جنوبیخراسان استان احمرهالل بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 30 20 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5789
 123 رضویخراسان استان احمرهالل مشهد یرضو خراسان زن،مرد 30 45 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5790
 123 شمالیخراسان استان احمرهالل بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 35 20 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5791
 123 خوزستان استان احمرهالل اهواز خوزستان زن،مرد 50 - سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5792
 120 قلعه صایین شهرداری ابهر زنجان زن،مرد 35 40 وانحس امداد ایحرفه کاردانی 5793
 123 احمر استان زنجانهالل زنجان زنجان زن،مرد 35 40 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 8004

 و سیستان زن،مرد 35 40 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5794
 123 بلوچستان و سیستان استان احمرهالل زاهدان بلوچستان

 123 شیراز شهرستان احمرهالل شیراز فارس زن،مرد 30 30 سوانح امداد ایحرفه دانیکار 5795
 199 کازرون کازرون فارس زن،مرد 75 - سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5796
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5797
 123 الرستان شهرستان احمرهالل الرستان فارس زن،مرد 35 30 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5798
 123 قزوین استان احمرهالل قزوین قزوین زن،مرد 30 40 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5799
 123 قم استان احمرهالل قم قم مرد 20 55 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5800
 123 کردستان استان احمرهالل سنندج کردستان ن،مردز 45 30 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5801
 199 1 قروه قروه کردستان زن،مرد 15 20 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5802
 115 کرمان استان بم اجتماعی تامین و بهزیستی بم کرمان زن،مرد 35 35 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5803
 199 بابک شهر بابکشهر کرمان زن،مرد 35 40 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5804
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان زن،مرد 70 - سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5805
 123 کرمان استان احمرهالل کرمان کرمان زن،مرد 15 55 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5806
 123 کرمانشاه استان احمرهالل کرمانشاه شاهکرمان زن،مرد 35 40 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5807

 و کهگیلویه زن،مرد 45 30 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5808
 123 بویراحمد و کهگیلویه استان احمرهالل یاسوج بویراحمد

 123 گلستان استان احمرهالل گرگان گلستان زن،مرد 25 50 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5809
 123 گیالن استان احمرهالل رشت گیالن زن،مرد 75 - سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5810
 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 20 20 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5811
 123 مازندران استان احمرهالل ساری مازندران زن،مرد 30 30 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5812
 123 مرکزی استان احمرهالل اراک مرکزی زن،مرد 25 50 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5813
 123 (میناب) هرمزگان استان احمرهالل میناب هرمزگان زن،مرد 25 50 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5814
 123 همدان استان احمرهالل همدان همدان زن،مرد 25 25 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5815
 123 یزد استان احمرهالل یزد یزد زن،مرد 25 30 سوانح امداد ایحرفه کاردانی 5816
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 305 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 34) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 120 تبریز ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان تبریز شرقی آذربایجان مرد 25 25 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5817
 199 (تکاب) دهخدا تکاب غربی نآذربایجا زن،مرد 30 40 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5818
 123 اصفهان استان احمرهالل اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5819
 120 هشتگرد جدید شهر شهرداری هشتگرد البرز زن،مرد 45 30 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5820

 ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان تهران تهران مرد 30 20 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5821
 142 تهران شهرداری

 123 تهران استان احمرهالل تهران تهران زن،مرد 35 20 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5822
 120 ورامین شهرداری ورامین تهران زن،مرد 25 50 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5823

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 شهری نجات و امداد ایحرفه ردانیکا 5824
 123 بختیاری و چهارمحال استان احمرهالل شهرکرد بختیاری

 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان مرد 40 35 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5825
 123 رضویخراسان استان احمرهالل مشهد ویرض خراسان زن،مرد 30 45 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5826
 199 1 نیشابور نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5827
 123 شمالیخراسان استان احمرهالل بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 35 20 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5828
 123 خوزستان استان احمرهالل اهواز خوزستان زن،مرد 50 - شهری نجات و مدادا ایحرفه کاردانی 5829
 123 احمر استان زنجانهالل زنجان زنجان زن،مرد 35 40 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 8005
 120 شیراز شهرداری شیراز فارس زن،مرد 40 35 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5830
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 شهری نجات و امداد ایحرفه نیکاردا 5831
 123 قزوین استان احمرهالل قزوین قزوین زن،مرد 30 40 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5832
 120 کرمان تاناس هایشهرداری همیاری سازمان کرمان کرمان زن،مرد 35 35 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5833
 120 کرمانشاه هایشهرداری کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 45 30 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5834
 123 کرمانشاه استان احمرهالل کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 35 40 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5835
 123 گلستان استان احمرهالل گرگان گلستان زن،مرد 25 50 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5836
 123 گیالن استان احمرهالل رشت گیالن مرد 20 30 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5837
 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 40 - شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی 5838

 ایحرفه کاردانی 5839
 120 تبریز ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان تبریز شرقی آذربایجان مرد 25 25 ساختمانی تصرفات حفاظت و نیایم 

 ایحرفه کاردانی 5840
 ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان تهران تهران مرد 30 20 ساختمانی تصرفات حفاظت و ایمنی 

 142 تهران شهرداری

 
 306 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 35) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان ویهعسل بوشهر زن،مرد 70 - بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی 5841
 215 فارس خلیج شرکت ماهشهر بندر خوزستان زن،مرد 75 - بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی 5842

 و سیستان زن،مرد 35 35 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی 5843
 141 چابهار چابهار بلوچستان

  واترتاید دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن زن،مرد 35 35 بندری خدمات - یریتمد ایحرفه کاردانی 5844
 215 انزلی - خاورمیانه

 199 بهشهر بهشهر مازندران زن،مرد 20 55 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی 5845
 176 چالوس نکارآموزا چالوس مازندران مرد 25 50 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی 5846

  تایدواتر دریایی خدمات شرکت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 20 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی 5847
 215 بندرعباس - خاورمیانه

 212 (بندرلنگه) هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ بندرلنگه هرمزگان زن،مرد 35 40 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی 5848

 ایحرفه کاردانی 5849
 176 تبریز کمپرسورسازی شرکت تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

  ایحرفه کاردانی 5850
 176 عسل شیرین غذایی صنایع گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 35 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

 ایحرفه کاردانی 5851
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

 ایحرفه کاردانی 5852
 176 ماکارونزر صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

 گروه آموزشی هیوا
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 306 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 35) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  ایحرفه کاردانی 5853
 105 گلدیران شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

 ایحرفه کاردانی 5854
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان زن،مرد 30 45 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

  ایحرفه کاردانی 5855
 176 شامشام پروتئینی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 30 45 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

  ایحرفه کاردانی 5856
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

 176 شیمی سمبل شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45

  ایحرفه کاردانی 5857
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

 152 گلستان مهارت و علم نواندیشان شرکت قال آق گلستان زن،مرد 35 20

  ایهحرف کاردانی 5858
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت

 103 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع رشت گیالن زن،مرد 40 30

 ایحرفه کاردانی 5859
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

 116 تنکابن صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 30 45

 ایحرفه کاردانی 5860
 تامین زنجیره و تیکلجس - مدیریت

 تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 75 -
 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره

 شرقیآذربایجان
103 

 ایحرفه کاردانی 5861
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت 

 176 ماکارونزر صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35

  ایحرفه کاردانی 5862
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 135 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز زن،مرد 35 40

5863 
 ایحرفه کاردانی  

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت
 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 35 35

210 
  باشد.می تهرانمحل اجرا در 

 ایحرفه کاردانی 5864
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت 

 127 (امانی سرلشکر شهید) نزاجا پشتیبانی تهران تهران مرد 30 25

  ایحرفه کاردانی 5865
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 تهران تهران مرد 30 -
  - انتظامی نیروی پشتیبانی

 (الحسینیخدام شهید)
122 

  ایحرفه کاردانی 5866
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 128 هوایی صنایع سازمان تهران تهران مرد 25 50

  ایحرفه کاردانی 5867
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 176 قطعهلوازم ایران صنعتی و تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 50 25

  ایحرفه کاردانی 5868
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 154 سحر نانثمین شرکت تهران تهران زن،مرد 20 30

 ایحرفه کاردانی 5869
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت 

 105 گلدیران شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35

  ایحرفه کاردانی 5870
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 176 (تهران) پارس مهرکام شرکت تهران تهران زن،مرد 20 15

 ایحرفه کاردانی 5871
 ینتام زنجیره و لجستیک - مدیریت 

 124 (تهران) دستواره شهید تهران تهران مرد 45 -

  ایحرفه کاردانی 5872
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60

  ایحرفه کاردانی 5873
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 بندرانزلی گیالن زن،مرد 35 40
  واترتاید ریایید خدمات شرکت

 انزلی - خاورمیانه
215 

  ایحرفه کاردانی 5874
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 20
 تایدواتر دریایی خدمات شرکت

 بندرعباس - خاورمیانه 
215 

 ایحرفه کاردانی 5875
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت

 198 ثابت الوان شیمیایی مواد و رنگ تولید شرکت نگکبودرآه همدان زن،مرد 20 40

 
 307 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 36) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

 پذیرش
 کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان

کد 
 اشتغال

 شاغل آزاد
 126 شیرازی صیاد شهید تهران تهران مرد 75 - نظامی سیگنالی اطالعات ایحرفه کاردانی 5876

 122 خوزستان استان انتظامی فرماندهی اهواز خوزستان مرد 50 - سازمانی اطالعات حفاظت امور ایحرفه کاردانی 5877

 گروه آموزشی هیوا
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 307 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 36) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

 پذیرش
 اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان

کد 
 اشتغال

 شاغل آزاد
 127 نزاجا شهدای تهران تهران مرد 40 30 اطالعات فیزیکی تامین ایحرفه کاردانی 5878

 126 شیرازی صیاد شهید تهران تهران مرد 75 - اطالعات فیزیکی تامین ایحرفه کاردانی 5879

 127 نزاجا شهدای تهران تهران مرد 40 30 نظامی اطالعات آوریجمع ایحرفه کاردانی 5880

 126 شیرازی صیاد شهید تهران تهران مرد 75 - نظامی اطالعات آوریجمع ایحرفه کاردانی 5881

 122 (ایرانی شهید) پاسداران ویژه یگان فرماندهی تهران تهران مرد 35 40 انتظامی ویژه عملیات ایحرفه کاردانی 5882

 
 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 غربیآذربایجان استان بازرگانی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5883
 214 ارومیه دانشگاهی جهاد ارومیه غربی ذربایجانآ زن،مرد 30 45 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5884
 199 (تکاب) دهخدا تکاب غربی آذربایجان زن،مرد 30 40 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5885
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5886

5887 
 اصفهان ملت بانک اصفهان اصفهان ردزن،م 75 - بانکی امور ایحرفه کاردانی *

125 
 اختصاص دارد. شهر اصفهان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 120 بوشهر استانداری بوشهر بوشهر زن،مرد 30 45 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5888
 139 ارتتج بانک تهران تهران زن،مرد 45 30 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5889
 177 کاراد اندیشه تالشگران شرکت تهران تهران زن،مرد 20 15 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5890
 157 ایران انفورماتیک گسترش شرکت تهران تهران زن،مرد 60 - بانکی امور ایحرفه کاردانی 5891
 176 رضویخراسان واحد یبازرگان مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5892
 214 زنجان دانشگاهی جهاد زنجان زنجان زن،مرد 15 60 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5893

 و سیستان زن،مرد 30 45 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5895
 214 زاهدان دانشگاهی جهاد زاهدان بلوچستان

 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5896
 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5897
 199 1 یاسوج یاسوج بویراحمد

 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5898
 214 آبادخرم نشگاهیدا جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5899
 214 اراک دانشگاهی جهاد اراک مرکزی زن،مرد 20 30 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5900
 214 بندرعباس دانشگاهی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 15 30 بانکی امور ایحرفه کاردانی 5901
 176 غربیآذربایجان استان بازرگانی هارومی غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 بورس امور ایحرفه کاردانی 5902
 214 کرج دانشگاهی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 40 بورس امور ایحرفه کاردانی 5903
 139 تجارت بانک تهران تهران زن،مرد 45 30 بورس امور ایحرفه کاردانی 5904
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن،مرد 35 35 بورس امور ایحرفه کاردانی 5905
 212 تهران 14 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 35 بورس امور ایحرفه کاردانی 5906
 176 رضویخراسان صنعتی مدیریت سازمان مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 بورس امور ایحرفه کاردانی 5907
 176 قزوین فنون و ومعل قزوین قزوین زن،مرد 30 45 بورس امور ایحرفه کاردانی 5908
 199 2 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 بورس امور ایحرفه کاردانی 5909
 103 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع رشت گیالن زن،مرد 40 30 بورس امور ایحرفه کاردانی 5910
 159 تهران استان - ایران بیمه سهامی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 بیمه امور ایحرفه کاردانی 5911
 176 عسل شیرین غذایی صنایع گروه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 35 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5912
 176 غربیآذربایجان استان بازرگانی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5913
 176 اردبیل صنعتی مدیریت سازمان اردبیل اردبیل ردزن،م 20 20 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5914
 176 سنترسیتی اصفهان اصفهان اصفهان زن،مرد 35 40 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5915
 176 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5916
 176 عتیق - سکه گز شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5917
 176 انتخاب صنعتی گروه اصفهان اصفهان مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5918
 118 کرج واحد کارگر خانه کرج البرز زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5919
 131 داروزیست آریوژن شرکت کرج البرز زن،مرد 25 50 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5920

 گروه آموزشی هیوا
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 داروگر سهامی شرکت کرج البرز زن،مرد 40 30 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5921
 176 ماکارونزر صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5922
 176 خودرو ایران تیصنع هایقالب شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5923
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز زن،مرد 25 50 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5924
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5925

5926 
 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 35 35 بازاریابی ایحرفه کاردانی 

210 
  باشد.می تهرانمحل اجرا در 

 116 کوثر صنعت و کشت شرکت دشتی بوشهر زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5927
 199 دیلم دیلم بوشهر زن،مرد 15 60 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5928
 176 رکاپیچ پوالد شرکت پاکدشت تهران زن،مرد 35 20 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5929
 176 دکوراسیون و مبلمان صنفی انجمن تهران تهران زن،مرد 40 35 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5930
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5931
 200 (تهران) ساپکو تهران تهران زن،مرد 40 30 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5932

 پارسیان تفریحی مراکز و سیاحتی شرکت تهران تهران زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5933
 133 (خاص سهامی)

 105 گلدیران شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5934
 176 (تهران) پارس مهرکام شرکت تهران تهران زن،مرد 20 15 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5935
 176 (عج) قائم غالت صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5936
 177 3 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 45 30 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5937
 212 انتهر 15 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5938
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5939
 212 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5940
 212 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5941
 176 خودرو ایران صنعتی گروه تهران تهران زن،مرد 25 50 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5942
 176 گلرنگ صنعتی گروه تهران تهران زن،مرد 35 20 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5943
 176 دماوند آسانسورسازی شرکت دماوند تهران زن،مرد 40 35 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5944
 116 شهداد تهران شیر صنایع شرکت ورامین تهران زن،مرد 20 30 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5945
 176 جوین صنعت و کشت شرکت جوین رضوی خراسان زن،مرد 30 30 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5946
 175 (عالیس) خراسان شاننوچشمه شرکت چناران رضوی خراسان زن،مرد 30 40 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5947

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5948
 103 رضویخراسان

 176 چینیتوس شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 25 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5949
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5950
 176 صنفی امور مجمع اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5951

 و سیستان زن،مرد 20 55 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5952
 176 شرق مینو غذایی صنایع شرکت زاهدان بلوچستان

 116 صدرا کشاورزی آورانفن شهرجدیدصدرا فارس زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5953
 176 (شیراز) فارس واحد بازرگانی شیراز فارس زن،مرد 35 40 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5954
 176 شامشام پروتئینی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5955
 176 شیمی سمبل شرکت قزوین قزوین زن،مرد 25 50 بازاریابی یاحرفه کاردانی 5956
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5957

5958 
 زائر اقتصادی فرهنگی موسسه قم قم زن 15 35 بازاریابی ایحرفه کاردانی *

109 
 استان مربوط اختصاص دارد. یان بومکدرشته محل به داوطلب یندر ا یرشپذ یتظرف *

 176 کردستان استان بازرگانی سازمان سنندج کردستان زن،مرد 25 25 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5959
 199 غرب آباداسالم غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 40 - بازاریابی ایحرفه کاردانی 5960
 116 پیگیر شرکت گرگان گلستان ردزن،م 25 50 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5961

  فنون و علوم پیشگامان تعاونی شرکت گرگان گلستان زن،مرد 30 45 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5962
 103 گلستان نوین

 199 بابل بابل مازندران زن،مرد 15 60 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5963
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال درانمازن زن،مرد 35 40 بازاریابی ایحرفه کاردانی 5964
 176 غربیآذربایجان استان بازرگانی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5965
 118 ادآبپارس واحد کارگر خانه آبادپارس اردبیل زن،مرد 30 45 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5966

 گروه آموزشی هیوا
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 199 1 شهردره شهردره ایالم زن،مرد 25 50 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5967
 199 مهران مهران ایالم زن،مرد 60 15 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5968
 199 برازجان برازجان بوشهر زن،مرد 35 40 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5969
 120 بوشهر استانداری بوشهر بوشهر زن،مرد 30 45 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5970
 120 بوشهر استان هایشهرداری همیاری سازمان بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5971
 199 دیلم دیلم وشهرب زن،مرد 25 50 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5972
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر زن،مرد 70 - گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5973
 215 گناوه بندرسازان گناوه بوشهر زن،مرد 30 20 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5974

  و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق تهران تهران مرد 25 20 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5975
 112 ایران کشاورزی

 176 طبرسی عالمه فنون و علوم تهران تهران زن،مرد 35 20 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5976
 120 اسدیه ریشهردا اسدیه جنوبی خراسان زن،مرد 15 20 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5977
 214 بیرجند دانشگاهی جهاد بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 25 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5978
 176 رضویخراسان واحد بازرگانی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5979
 176 رضویخراسان صنعتی مدیریت سازمان مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5980
 215 فارس خلیج شرکت ماهشهر بندر خوزستان زن،مرد 35 40 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5981

 و سیستان زن،مرد 35 35 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5982
 141 ارچابه چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 25 20 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5983
 214 زابل دانشگاهی جهاد زابل بلوچستان

 176 (شیراز) فارس واحد بازرگانی شیراز فارس زن،مرد 35 40 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5984
 176 شامشام پروتئینی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 70 - گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5985
 176 قم معادن و صنایع قم قم مرد 30 45 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5986
 176 مریوان زاگرس آوراننان شرکت مریوان کردستان زن،مرد 35 35 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5987
 176 کرمانشاه صنعتی مدیریت سازمان کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 30 گمرکی امور - زرگانیبا ایحرفه کاردانی 5988

 و کهگیلویه زن،مرد 75 - گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5989
 199 1 یاسوج یاسوج بویراحمد

 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5990

 واترتاید دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن زن،مرد 35 40 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5991
 215 انزلی - خاورمیانه

 214 بندرعباس دانشگاهی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 20 30 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5992

  تایدواتر دریایی خدمات شرکت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 20 گمرکی امور - نیبازرگا ایحرفه کاردانی 5993
 215 بندرعباس - خاورمیانه

 176 تهران واحد بازرگانی تهران تهران زن،مرد 20 15 نمایشگاهی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5994
 176 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت اصفهان هاناصف زن،مرد 30 45 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5995
 176 سپاهان ماهان صنعتی توسعه گروه اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5996
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5997
 176 ماکارونزر صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 35 انبارداری - زرگانیبا ایحرفه کاردانی 5998
 176 (ایچسن) فردعالی شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 37 38 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 5999
 176 (انتهر) ایران صنعتی تحقیقات تهران تهران زن،مرد 20 15 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6000
 105 گلدیران شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6001
 124 (تهران) دستواره شهید تهران تهران مرد 45 - انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6002
 123 خوزستان استان احمرهالل اهواز خوزستان زن،مرد 50 - انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6003

6004 
 خوزستان استان احمرهالل اهواز خوزستان زن،مرد 30 - انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 

123 
 باشد.محل اجرا در آبادان می 

 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان زن،مرد 35 35 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6005
 176 دنا الستیک تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 30 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6006
 176 شامشام پروتئینی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 75 - انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6007
 176 کرمان سنگزغال شرکت کرمان کرمان زن،مرد 70 - انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6008
 152 گلستان مهارت و علم نواندیشان شرکت قال آق گلستان زن،مرد 35 20 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6009

  تایدواتر دریایی خدمات شرکت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 20 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی 6010
 215 بندرعباس - خاورمیانه
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 ایحرفه کاردانی 6011
 176 غربیآذربایجان استان بازرگانی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی 

 ایحرفه کاردانی 6012
 176 تهران امالک مشاورین صنف اتحادیه تهران تهران زن،مرد 35 20 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی

  ایحرفه کاردانی 6013
 119 قم استان کل دادگستری قم قم مرد 40 35 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی

 ایحرفه کاردانی 6014
 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی 

 214 یاسوج دانشگاهی جهاد یاسوج بویراحمد

 ایحرفه کاردانی 6015
 119 گلستان استان کل دادگستری گرگان ستانگل زن،مرد 35 40 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی 

 ایحرفه کاردانی 6016
 199 کیش کیش هرمزگان زن،مرد 20 15 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی 

 176 شرقیآذربایجان واحد بازرگانی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 10 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6017
 214 تبریز دانشگاهی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 20 55 دولتی حسابداری - حسابداری ایرفهح کاردانی 6018
 176 تبریز صنعتی مدیریت سازمان تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6019
 176 مراغه واحد بازرگانی مراغه شرقی آذربایجان زن،مرد 35 25 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6020
 176 ارومیه صنعتی مدیریت سازمان ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6021
 160 ارومیه یمالیات ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 40 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6022
 214 اردبیل دانشگاهی جهاد اردبیل اردبیل زن،مرد 25 25 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6023
 118 اردبیل واحد کارگر خانه اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6024
 176 اردبیل صنعتی مدیریت سازمان اردبیل اردبیل زن،مرد 20 20 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6025
 114 اصفهان استان ایثارگران امور و شهید بنیاد اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6026
 118 اصفهان 23 واحد کارگر خانه هاناصف اصفهان زن،مرد 40 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6027
 176 اصفهان صنعتی - علمی خدمات شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6028
 127 نزاجا صیاد شهید اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6029
 199 گلپایگان گلپایگان اصفهان زن،مرد 25 50 دولتی حسابداری - حسابداری ایهحرف کاردانی 6030
 116 جوانشیر دکتر طبیعی منابع کرج البرز زن،مرد 35 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6031
 199 آبدانان آبدانان ایالم زن،مرد 15 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6032

 استان برازجان اجتماعی تامین و بهزیستی برازجان بوشهر زن،مرد 30 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6033
 115 بوشهر

 120 بوشهر استانداری بوشهر بوشهر زن،مرد 30 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6034
 116 کوثر صنعت و کشت شرکت دشتی بوشهر زن،مرد 30 45 دولتی بداریحسا - حسابداری ایحرفه کاردانی 6035
 120 تهران استانداری تهران تهران زن،مرد 35 20 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6036
 176 (تهران) ایران صنعتی تحقیقات تهران تهران زن،مرد 20 15 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6037
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن،مرد 30 40 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6038
 212 تهران 56 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6039
 119 دفتریاران و سردفتران کانون تهران تهران زن،مرد 15 60 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6040

 سینا پژوهشی آموزشی توسعه موسسه تهران تهران زن،مرد 35 40 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6041
 107 (تهران)

 214 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6042

 و چهارمحال زن،مرد 35 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6043
 120 بختیاری و چهارمحال استانداری شهرکرد بختیاری

 120 اسدیه شهرداری اسدیه جنوبی خراسان زن،مرد 20 20 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6044
 120 بشرویه شهرداری بشرویه جنوبی خراسان زن،مرد 35 35 دولتی حسابداری - بداریحسا ایحرفه کاردانی 6045
 214 بیرجند دانشگاهی جهاد بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 25 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6046
 120 سرایان شهرداری رایانس جنوبی خراسان زن،مرد 15 30 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6047
 176 (جامتربت) غذا صنعت جامتربت رضوی خراسان زن،مرد 20 55 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6048
 120 جغتای شهرداری جغتای رضوی خراسان زن،مرد 15 30 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6049
 199 قوچان قوچان رضوی خراسان زن،مرد 25 50 دولتی حسابداری - ریحسابدا ایحرفه کاردانی 6050
 199 رضویخراسان واحد ایران مدیریت انجمن مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6051
 176 رضویخراسان واحد بازرگانی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6052

 استان ایثارگران امور و شهید بنیاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6053
 114 رضویخراسان
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 رضویخراسان صنعتی مدیریت سازمان مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 لتیدو حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6054
 160 مشهد مالیاتی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 50 25 لتیدو حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6055

 سینا پژوهشی آموزشی توسعه موسسه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 لتیدو حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6056
 107 (رضویخراسان)

 214 اهواز دانشگاهی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 45 30 لتیدو حسابداری - حسابداری ایهحرف کاردانی 6057
 214 زنجان دانشگاهی جهاد زنجان زنجان زن،مرد 15 60 لتیدو حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6058
 214 سمنان دانشگاهی جهاد سمنان سمنان زن،مرد 30 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6059
 120 سمنان شهرداری سمنان سمنان زن،مرد 30 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6060

 و سیستان زن،مرد 75 - دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6062
 120 چابهار شهرداری چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 35 15 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6063
 120 بلوچستان و سیستان استانداری زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 37 37 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6064
 199 1 زاهدان زاهدان بلوچستان

 127 (کرمی سرلشکر شهید) - نزاجا زرهی شیراز فارس مرد 75 - دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6065
 176 سازمان مدیریت صنعتی شیراز شیراز فارس زن،مرد 40 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 8012
 120 فیروزآباد فرمانداری فیروزآباد فارس زن،مرد 25 50 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6066
 199 کازرون کازرون فارس زن،مرد 30 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6067
 192 کوار پزشکی علوم کوار فارس زن،مرد 30 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6068
 114 نقزوی استان ایثارگران امور و شهید بنیاد قزوین قزوین زن،مرد 45 30 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6069

6070 
 قم مالیاتی قم قم زن،مرد 30 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی*

160 
 .ظرفیت پذیرش خواهر در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

 214 زرند یدانشگاه جهاد زرند کرمان زن،مرد 15 60 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6071
 199 بابک شهر بابکشهر کرمان زن،مرد 35 40 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6072
 120 کرمان استانداری کرمان کرمان زن،مرد 35 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6073

 و گیلویهکه زن،مرد 20 25 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6074
 199 دهدشت دهدشت بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6075
 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6076
 214 یاسوج دانشگاهی جهاد یاسوج بویراحمد

 118 1 گیالن واحد کارگر خانه رشت گیالن زن،مرد 30 40 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه ردانیکا 6077
 120 گیالن استان هایشهرداری همیاری سازمان رشت گیالن زن،مرد 35 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6078
 214 رودسر دانشگاهی جهاد رودسر گیالن زن،مرد 15 35 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6079
 120 لرستان استانداری آبادخرم لرستان زن،مرد 30 15 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6080
 120 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش آمل مازندران زن،مرد 40 - دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6081
 115 مرکزی استان اجتماعی تامین و بهزیستی اراک مرکزی زن،مرد 25 50 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه ردانیکا 6082
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی زن،مرد 25 50 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6083
 214 ورنیم دانشگاهی جهاد محالت مرکزی زن،مرد 15 20 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6084
 120 هرمزگان استانداری عباسبندر هرمزگان زن،مرد 25 20 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6085
 214 بندرعباس دانشگاهی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 15 30 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6086
 214 همدان دانشگاهی جهاد همدان همدان زن،مرد 35 40 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه نیکاردا 6087
 120 یزد استانداری یزد یزد زن،مرد 30 45 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6088
 176 شرقیآذربایجان واحد زرگانیبا تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 75 - صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6089
 118 تبریز واحد کارگر خانه تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6090
 176 ارومیه صنعتی مدیریت سازمان ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6091
 176 سلماس گسترفوالد شرکت سلماس غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6092
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6093

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره اردبیل اردبیل زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6094
 103 اردبیل

 176 اردبیل سولهآرمان شرکت اردبیل اردبیل زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6095
 176 اردبیل آهن ذوب شرکت اردبیل اردبیل زن،مرد 15 30 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6096
 118 آبادپارس واحد کارگر خانه آبادپارس اردبیل زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6097
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 199 بیدگل و آران بیدگل و آران اصفهان زن،مرد 15 30 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6098
 118 اصفهان 23 واحد کارگر خانه اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6099
 176 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6100
 176 اصفهان صنعتی - علمی خدمات رکتش اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6101
 176 عتیق - سکه گز شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6102

 برقیپله و آسانبر مهندسی شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6103
 176 چهلستون فراز آسمان 

 176 انتخاب صنعتی گروه اصفهان اصفهان مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6104
 199 کرون و تیران کرون و تیران اصفهان زن،مرد 15 60 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6105
 118 کرج واحد کارگر خانه کرج البرز دزن،مر 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6106
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6107
 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6108
 176 ماکارونزر صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 40 35 صنعتی سابداریح - حسابداری ایحرفه کاردانی 6109
 176 (کرج) کوشا صنعتی شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6110
 176 خودرو ایران صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6111
 134 میثاق سازانقطعه شرکت کرج البرز زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6112
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6113
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6114
 118 ساوجبالغ واحد کارگر خانه هشتگرد البرز زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6115
 210 (سوداآی) شانجان شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 35 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6116
 176 (ایچسن) فردعالی شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 37 38 صنعتی حسابداری - حسابداری ایرفهح کاردانی 6117
 199 2 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 60 15 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6118
 199 ایوان ایوان ایالم زن،مرد 15 25 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6119
 199 1 شهردره شهردره ایالم زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6120
 199 دهلران دهلران ایالم زن،مرد 35 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6121

 و شیروان ایالم زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6122
 176 غرب والکک چرداول

 176 بوشهر پلیمر صنعتی گروه بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6123
 176 کارپیچ پوالد شرکت پاکدشت تهران زن،مرد 35 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6124
 176 (تهران) ایران صنعتی تحقیقات تهران تهران زن،مرد 20 15 یصنعت حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6125
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران زن،مرد 45 30 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6126
 176 آذین استیل شرکت تهران تهران زن،مرد 10 25 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6127

 هایفراورده تولیدکنندگان تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 20 55 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6128
 116 کشور سراسر گوشتی

 176 قطعهلوازم ایران صنعتی و تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 50 25 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6129
 176 (تهران) کوشا صنعتی شرکت تهران تهران زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایفهحر کاردانی 6130
 176 الکتریک پارس کارخانجات شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6131
 176 (تهران) پارس مهرکام شرکت تهران تهران زن،مرد 20 15 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6132

 الستیک صنایع تحقیقات و مهندسی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6133
 176 (تهران)

 176 طبرسی عالمه فنون و علوم تهران تهران زن،مرد 35 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6134
 176 گلرنگ صنعتی گروه تهران تهران زن،مرد 35 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6135

  کاربردی - علمی مرکز تهران تهران زن،مرد 20 15 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6136
 176 ایران صنایع پژوهش و آموزش

 199 هادی آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 15 60 صنعتی داریحساب - حسابداری ایحرفه کاردانی 6137
 176 دماوند آسانسورسازی شرکت دماوند تهران زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6138
 155 پارس پروفیل جهان شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6139
 116 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 15 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6140
 116 شهداد تهران شیر صنایع شرکت ورامین تهران زن،مرد 20 30 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6141
 175 (عالیس) خراسان نوشانچشمه شرکت چناران رضوی خراسان زن،مرد 30 40 صنعتی حسابداری - ریحسابدا ایحرفه کاردانی 6142
 176 سنگان آهنسنگ مجتمع خواف رضوی خراسان زن،مرد 60 - صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6143
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6144
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 قوچان سازیدوچرخه صنعتی مجتمع قوچان رضوی خراسان زن،مرد 75 - عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6145
 176 یارتوس تصمیم مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6146
 176 چینیتوس شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 25 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6147
 176 رضویخراسان صنعتی هایشهرک شرکت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 30 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6148
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع دمشه رضوی خراسان زن،مرد 15 60 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6149
 176 الکتریک خیام صنایع شرکت نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 40 30 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6150
 199 1 نیشابور نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6151
 176 صبا کیمیای فوالد تولیدی شرکت اسفراین شمالی خراسان زن،مرد 75 - صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6152
 199 شیروان شیروان شمالی خراسان زن،مرد 15 60 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6153
 118 اهواز کارگر خانه ازاهو خوزستان زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6154
 183 اهواز سازیلوله شرکت شهدای اهواز خوزستان زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6155
 176 شوشتر آذین شرکت شوشتر خوزستان زن،مرد 15 60 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6156
 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6157
 214 زنجان دانشگاهی جهاد زنجان زنجان زن،مرد 15 60 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6158
 176 یمینکالس شرکت نشانماه زنجان زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6159
 186 روستا صنعتی شرکت سمنان سمنان زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6160
 176 مغان کابل و سیم شرکت شاهرود سمنان زن،مرد 30 30 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6161
 176 گارشومون روشنایی صنایع شرکت شهرمهدی سمنان زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6162

 و سیستان زن،مرد 20 55 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6163
 176 شرق مینو غذایی صنایع شرکت زاهدان بلوچستان

 118 شیراز حدوا کارگر خانه شیراز فارس زن،مرد 10 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6164
 176 سازمان مدیریت صنعتی شیراز شیراز فارس زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 8013
 176 فراسان صنعتی تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 25 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6165
 176 دنا الستیک تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 30 صنعتی یحسابدار - حسابداری ایحرفه کاردانی 6166
 176 پتروشیمی صنایع نصب و ساختمان شرکت شیراز فارس زن،مرد 35 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6167
 176 شامشام پروتئینی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6168

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6169
 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6170
 176 شیمی سمبل شرکت قزوین قزوین زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6171

6172 
 حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی *

 صنعتی
 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45

176 
 جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهکدرشته محل به داوطلبان کل یندر ا یرشپذ یتظرف *

 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6173
 176 (سیمین پارت پویش) کاسپین قزوین قزوین زن،مرد 75 - صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6174
 176 قم معادن و صنایع قم قم مرد 15 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6175
 116 سبز کردستان صنعت و کشت شرکت دهگالن کردستان زن،مرد 35 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6176
 199 1 قروه قروه کردستان زن،مرد 15 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6177
 214 سیرجان دانشگاهی جهاد سیرجان کرمان ،مردزن 25 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6178
 118 کرمان واحد کارگر خانه کرمان کرمان زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6179
 199 (ع) رضا امام غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 60 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6180
 199 روانسر روانسر کرمانشاه زن،مرد 15 60 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه یکاردان 6181
 176 کرمانشاه صنعتی مدیریت سازمان کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 30 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6182

 و هکهگیلوی زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6183
 176 صنعت بویر شرکت یاسوج بویراحمد

 118 گرگان واحد کارگر خانه گرگان گلستان زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6184
 116 پیگیر شرکت گرگان گلستان زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6185

  فنون و علوم پیشگامان تعاونی شرکت گرگان گلستان زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - یحسابدار ایحرفه کاردانی 6186
 103 گلستان نوین

  واترتاید دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6187
 215 انزلی - خاورمیانه

 176 شمال نیروی برهان رشت گیالن زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6188
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 جنگلی میرزای سرزمین مجتمع رشت گیالن زن،مرد 40 30 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6189
 103 عمارلو بفارا البرز تعاونی شرکت رودبار گیالن زن،مرد 35 35 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6190
 199 1 تالش طوالش گیالن زن،مرد 30 45 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6191
 199 1 الیگودرز الیگودرز لرستان زن،مرد 25 50 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6192
 176 لرستان شیشه الیگودرز لرستان زن،مرد 15 25 عتیصن حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6193

 کنندگانتولید تعاونی شرکت بروجرد لرستان زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6194
 176 بروجرد دامپروری و صنعت،کشاورزی

 176 پلدختر گچآریا شرکت پلدختر لرستان زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6195
 176 لرستان استان سازییخچال صنایع شرکت آبادخرم لرستان زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6196
 176 آراد پارت کیان شرکت آبادخرم لرستان زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6197
 199 دورود دورود لرستان زن،مرد 25 50 صنعتی سابداریح - حسابداری ایحرفه کاردانی 6198
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6199
 199 بهشهر بهشهر مازندران زن،مرد 20 55 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6200
 116 تنکابن صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایهحرف کاردانی 6201
 176 چالوس کارآموزان چالوس مازندران زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6202
 176 پیشرانه شرکت ساری مازندران زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6203
 176 مازندران کاغذ و چوب صنایع شرکت ساری مازندران زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6204

  فلزی صنایع شرکت ساری مازندران زن،مرد 15 60 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6205
 176 مازندران سنگین هایسازه

 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران زن،مرد 75 - صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6206
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6207
 176 اراک حدید صنعتی شرکت اراک مرکزی زن،مرد 37 38 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6208
 176 (اراک) هپکو شرکت اراک مرکزی زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6209
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6210
 214 ساوه دانشگاهی جهاد ساوه مرکزی زن،مرد 15 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6211
 176 صفا صنعتی گروه ساوه مرکزی زن،مرد 25 50 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6212

 تایدواتر ریایید خدمات شرکت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 20 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6213
 215 بندرعباس - خاورمیانه 

 198 ثابت الوان شیمیایی مواد و رنگ تولید شرکت کبودرآهنگ همدان زن،مرد 20 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6214
 118 نهمدا واحد کارگر خانه همدان همدان زن،مرد 40 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6215
 176 اردکان صنعتی هایشهرک شرکت اردکان یزد زن،مرد 35 40 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6216
 199 میبد میبد یزد زن،مرد 30 45 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6217
 118 یزد واحد کارگر خانه یزد یزد زن،مرد 35 35 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6218
 176 شرقیآذربایجان واحد بازرگانی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 10 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6219
 176 تبریز صنعتی مدیریت سازمان تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6220
 120 تبریز شهرداری تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 40 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6221
 199 شبستر شبستر شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6222
 176 مراغه واحد بازرگانی مراغه رقیش آذربایجان زن،مرد 35 25 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6223
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6224
 160 ارومیه مالیاتی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 40 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6225
 199 بوکان بوکان غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6226
 199 1 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6227
 176 اردبیل صنعتی مدیریت سازمان اردبیل اردبیل زن،مرد 30 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6228
 118 آبادپارس واحد کارگر خانه آبادپارس اردبیل زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6229
 199 گرمی گرمی اردبیل زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6230
 120 مهاباد شهرداری اردستان اصفهان زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6231
 213 اصفهان استان کارگران اسالمی جامعه اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6232
 176 سپهر ایران فرش ولیدیت شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6233
 120 اصفهان استان هایشهرداری اصفهان اصفهان زن،مرد 75 - مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6234
 127 نزاجا صیاد شهید اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6235
 199 هرند اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 مالی ابداریحس - حسابداری ایحرفه کاردانی 6236
 199 شهرزرین شهرزرین اصفهان زن،مرد 38 37 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6237
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 199 علویجه علویجه اصفهان زن،مرد 15 60 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6238
 118 کاشان 17 واحد کارگر خانه کاشان اصفهان زن،مرد 30 45 لیما سابداریح - حسابداری ایحرفه کاردانی 6239
 199 گلپایگان گلپایگان اصفهان زن،مرد 25 50 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6240
 199 مبارکه مبارکه اصفهان زن،مرد 25 50 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6241
 199 نایین نایین اصفهان زن،مرد 20 20 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6242
 137 3بعثت  کرج البرز مرد 35 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6243
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6244
 199 1 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6245
 199 مهران مهران ایالم زن،مرد 60 15 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6246
 120 شبانکاره شهرداری برازجان بوشهر زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6247
 120 بوشهر استان هایشهرداری همیاری سازمان بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6248
 116 تنگستان پاسارگاد صنعت و کشت شرکت تنگستان بوشهر زن،مرد 35 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6249
 199 کنگان کنگان بوشهر زن،مرد 15 25 یمال حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6250
 118 اسالمشهر واحد کارگر خانه اسالمشهر تهران زن،مرد 20 15 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6251
 120 تهران استانداری تهران تهران زن،مرد 35 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6252
 114 (ره) خمینی امام تهران تهران زن،مرد 35 20 مالی حسابداری - سابداریح ایحرفه کاردانی 6253

 - نزاجا درمان و بهداشت تهران تهران زن،مرد 35 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6254
 127 (هجرتی دکتر سرلشکر شهید) 

 127 (امانی سرلشکر شهید) نزاجا پشتیبانی تهران تهران مرد 35 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6255
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6256
 124 (تهران) دستواره شهید تهران تهران مرد 45 - مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6257
 126 شیرازی صیاد شهید تهران تهران مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6258
 177 2 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6259
 177 3 هرانت جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 45 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6260
 176 طبرسی عالمه فنون و علوم تهران تهران زن،مرد 35 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6261
 212 تهران 14 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 55 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6262
 212 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 الیم حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6263
 212 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6264
 212 انتهر 25 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 30 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6265
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6266
 212 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6267
 212 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 یمال حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6268

6269 
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی *

212 
 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 212 تهران 55 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه انیکارد 6270
 212 تهران 56 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6271
 115 رعد نیکوکاری تهران رانته زن،مرد 15 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6272
 199 دانش و دین عصر آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 35 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6273
 199 هادی آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6274
 116 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 15 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6275
 214 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6276
 120 پیشوا شهرداری ورامین نتهرا زن،مرد 20 15 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6277
 120 ورامین شهرداری ورامین تهران زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6278

 و چهارمحال زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6279
 176 جوشکاری انجمن شهرکرد بختیاری

 و چهارمحال زن،مرد 35 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6280
 استان هایشهرداری همیاری سازمان شهرکرد بختیاری

 120 بختیاری و چهارمحال

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6281
 199 فارسان فارسان بختیاری

 و چهارمحال زن،مرد 20 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6282
 199 لردگان لردگان بختیاری

 199 فردوس فردوس جنوبی خراسان زن،مرد 35 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6283
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 جوین صنعت و کشت شرکت جوین رضوی خراسان زن،مرد 35 35 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6284
 199 2 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6285
 176 شرق یکدانه شرکت قوچان رضوی خراسان زن،مرد 20 20 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6286
 199 رضویخراسان واحد ایران یریتمد انجمن مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6287
 176 رضویخراسان واحد بازرگانی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6288
 176 رضویخراسان صنعتی مدیریت سازمان مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6289
 160 مشهد مالیاتی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 50 25 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6290

  آزاد عالی آموزش موسسه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6291
 199 رضویخراسان خوارزمی

 214 بجنورد دانشگاهی جهاد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6292
 122 خوزستان استان انتظامی فرماندهی اهواز خوزستان مرد 40 - مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6293
 215 فارس جخلی شرکت ماهشهر بندر خوزستان زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6294
 199 1 دزفول دزفول خوزستان زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6295
 120 هفتگل شهرداری هفتگل خوزستان زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6296
 199 ابهر ابهر زنجان زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6297
 118 زنجان واحد کارگر خانه زنجان زنجان زن،مرد 40 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6298
 120 بیارجمند شهرداری بیارجمند سمنان زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6299
 214 سمنان دانشگاهی جهاد سمنان سمنان زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6300
 120 سمنان شهرداری سمنان سمنان زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6301

 و سیستان زن،مرد 25 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6302
 آموزشی خدمات تعاونی شرکت ایرانشهر بلوچستان

 103 ایرانشهر نوهاندیش 

 و سیستان زن،مرد 35 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6303
 141 چابهار چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 25 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6304
 214 زابل دانشگاهی جهاد زابل بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 37 37 مالی بداریحسا - حسابداری ایحرفه کاردانی 6305
 199 1 زاهدان زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 20 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6306
 103 سراوان ایحرفه و فنی سراوان بلوچستان

 199 آباده آباده فارس زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6308
 176 (شیراز) فارس واحد بازرگانی شیراز فارس زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6309
 127 (رستمی سرلشکر شهید) - نزاجا پیاده شیراز فارس زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6310
 118 شیراز واحد کارگر خانه شیراز فارس زن،مرد 10 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6311
 176 دنا الستیک تولیدی شرکت شیراز فارس زن،مرد 30 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6312
 120 شیراز شهرداری شیراز فارس زن،مرد 40 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6313
 176 شامشام پروتئینی مجتمع شیراز فارس زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6314
 199 کازرون کازرون فارس زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6315
 199 الرستان الرستان فارس زن،مرد 30 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6316
 199 ریزنی ریزنی فارس زن،مرد 25 25 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه دانیکار 6317
 114 قزوین استان ایثارگران امور و شهید بنیاد قزوین قزوین زن،مرد 45 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6318
 176 دنده فنی خدمات قزوین قزوین زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6319
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6320
 199 الموت کالیهمعلم قزوین زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6321

6322 
 قم مالیاتی قم قم زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی* 

160 
 .ظرفیت پذیرش خواهر در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

 199 بیجار بیجار کردستان زن،مرد 20 20 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6323
 120 دیواندره شهرداری دیواندره کردستان مردزن، 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6324
 214 سنندج دانشگاهی جهاد سنندج کردستان زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6325
 176 کردستان استان بازرگانی سازمان سنندج کردستان زن،مرد 25 25 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6326
 176 سنندج صنعتی مدیریت سازمان سنندج کردستان زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه ردانیکا 6327
 199 1 سنندج سنندج کردستان زن،مرد 15 25 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6328
 199 سیرجان نوبنیاد آزاد عالی آموزش وسسهم سیرجان کرمان زن،مرد 35 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6329
 120 کهنوج کهنوج کرمان زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6330
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 214 کرمان دانشگاهی جهاد کرمان کرمان زن،مرد 15 60 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6331
 120 کرمان استان هایشهرداری همیاری سازمان کرمان کرمان زن،مرد 35 35 لیما اریحسابد - حسابداری ایحرفه کاردانی 6332
 199 غرب آباداسالم غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 15 25 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6333
 114 کرمانشاه استان ایثارگران امور و شهید بنیاد کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 30 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6334

 و کهگیلویه زن،مرد 45 30 لیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6335
 199 2 گچساران گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6336
 199 1 یاسوج یاسوج بویراحمد

 214 گرگان دانشگاهی جهاد گرگان گلستان زن،مرد 15 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه ردانیکا 6337
 116 پیگیر شرکت گرگان گلستان زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6338

  فنون و علوم پیشگامان عاونیت شرکت گرگان گلستان زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6339
 103 گلستان نوین

 199 1 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6340
 199 2 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6341
 199 2 کاووسگنبد گنبدکاووس گلستان زن،مرد 15 25 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6342
 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6343
 214 بندرانزلی دانشگاهی جهاد بندرانزلی گیالن زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6344
 103 شمال دانیال شرکت رشت گیالن زن،مرد 40 35 مالی حسابداری - حسابداری ایفهحر کاردانی 6345
 199 1 ازنا ازنا لرستان زن،مرد 30 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6346
 199 1 الشتر الشتر لرستان زن،مرد 20 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6347
 120 آبادشول شهرداری الیگودرز لرستان زن،مرد 15 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6348
 199 2 بروجرد بروجرد لرستان زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6349
 120 دورهسراب شهرداری دوره لرستان زن،مرد 40 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6350
 212 لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ کوهدشت لرستان زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6351
 199 نورآباد نورآباد لرستان زن،مرد 15 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6352
 199 بابل بابل مازندران مردزن، 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6353
 214 بابل دانشگاهی جهاد بابل مازندران زن،مرد 75 - مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6354
 199 بابل خشرودپی بابل مازندران زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6355
 116 تنکابن صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6356
 177 کالردشت گلدشت کالردشت مازندران زن،مرد 20 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6357
 176 (اراک) هپکو شرکت اراک مرکزی زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6358
 176 اراک سازیماشین اراک مرکزی زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6359
 120 ساوه شهرداری ساوه مرکزی زن،مرد 20 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6360
 199 1 بندرعباس عباسبندر هرمزگان زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6361
 214 بندرعباس دانشگاهی جهاد عباسبندر هرمزگان زن،مرد 15 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6362
 212 (بندرلنگه) هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ بندرلنگه هرمزگان زن،مرد 35 40 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6363
 120 قشم شهرداری قشم هرمزگان زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه یکاردان 6364
 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 25 50 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6365
 120 نهاوند شهرداری نهاوند همدان زن،مرد 15 15 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6366

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره همدان همدان زن،مرد 15 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6367
 103 همدان

 118 همدان واحد کارگر خانه همدان همدان زن،مرد 40 35 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6368
 199 بافق بافق یزد زن،مرد 45 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6369
 115 یزد استان اجتماعی تامین و بهزیستی تفت یزد زن،مرد 15 60 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6370
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6371
 120 یزد شهرداری یزد یزد زن،مرد 20 20 مالی حسابداری - بداریحسا ایحرفه کاردانی 6372
 123 یزد استان احمرهالل یزد یزد زن،مرد 25 30 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6373
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6374
 212 تهران 25 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 45 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6375
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6376
 212 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 اتیمالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6377
 212 تهران 56 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6378
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 160 مشهد مالیاتی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 50 25 لیاتیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6379
 176 شرقی البرز سنگزغال شاهرود سمنان زن،مرد 30 30 لیاتیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6380
 176 سازمان مدیریت صنعتی شیراز شیراز فارس زن،مرد 40 35 لیاتیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 8014
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 تیلیاما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6381
 160 قم مالیاتی قم قم مرد 30 45 لیاتیما حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6382
 176 کرمان استان بازرگانی سازمان کرمان کرمان زن،مرد 35 35 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6383
 176 کرمانشاه صنعتی مدیریت سازمان کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 30 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6384
 199 1 بروجرد بروجرد لرستان زن،مرد 45 30 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6385
 212 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ آمل نمازندرا زن،مرد 15 20 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6386
 118 شهرقائم 19 واحد کارگر خانه شهرقائم مازندران زن،مرد 30 45 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6387

  ترتایدوا دریایی خدمات شرکت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 20 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6388
 215 بندرعباس - خاورمیانه

 199 مالیر مالیر همدان زن،مرد 20 50 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 6389

  ایحرفه کاردانی 6390
 176 شرقیآذربایجان واحد بازرگانی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 10 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری

 ایحرفه کاردانی 6391
 ایمنطقه و گردشگری توسعه تعاونی شرکت کرج البرز زن،مرد 25 50 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری 

 103 آسارا البرز نگین

  ایحرفه کاردانی 6392
 154 سحر نانثمین شرکت تهران تهران زن،مرد 20 30 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری

 ایحرفه کاردانی 6393
 212 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 صنفی واحدهای سابداریح - حسابداری 

 ایحرفه کاردانی 6394
 و چهارمحال زن،مرد 25 45 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری 

 116 چهارمحال نگین ماهی پرورش شرکت شهرکرد بختیاری

 ایحرفه کاردانی 6395
 176 صنفی امور مجمع اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری 

 ایحرفه کاردانی 6396
 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری

 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

 ایحرفه کاردانی 6397
 118 1 گیالن واحد رکارگ خانه رشت گیالن زن،مرد 30 40 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری 

  ایحرفه کاردانی 6398
 212 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ بابل مازندران زن،مرد 15 35 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری

 160 ارومیه مالیاتی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 40 35 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6399
 199 (تکاب) دهخدا تکاب غربی آذربایجان زن،مرد 30 40 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6400
 199 3 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6401
 176 (ایچسن) فردعالی شرکت هشتگرد البرز زن،مرد 37 38 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6402
 127 (امانی سرلشکر شهید) نزاجا پشتیبانی تهران تهران مرد 70 - حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6403
 214 4 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن 20 15 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6404
 212 تهران 56 حدوا هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6405
 214 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6406
 199 1 بیرجند بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 20 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6407
 199 1 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6408

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6409
 103 رضویخراسان

 176 یارتوس تصمیم مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6410
 214 مشهد دانشگاهی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6411
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6412
 199 جاجرم جاجرم شمالی خراسان زن،مرد 20 20 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6413
 214 اهواز دانشگاهی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 45 30 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6414

6415 
 زردکوه تیزکاران شرکت ایزه خوزستان زن،مرد 15 60 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی *

215 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 و سیستان زن،مرد 40 35 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6416
 199 2 زاهدان زاهدان بلوچستان

 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6417

 گروه آموزشی هیوا
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

6418 
 زائر صادیاقت فرهنگی موسسه قم قم زن 15 35 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی *

109 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 214 کرمانشاه دانشگاهی جهاد کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 45 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6419
 199 3 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 35 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6420
 114 گیالن استان ایثارگران امور و شهید بنیاد رشت گیالن زن،مرد 25 50 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6421
 199 2 بروجرد بروجرد لرستان زن،مرد 15 60 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6422
 199 میبد میبد یزد زن،مرد 30 45 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 6423
 159 تهران استان - ایران بیمه سهامی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 40 بیمه هایشرکت حسابداری ایحرفه کاردانی 6424

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 خودرو معامالت مشاوره خدمات ایحرفه کاردانی 6425
 214 یاسوج دانشگاهی جهاد یاسوج بویراحمد

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایفهحر کاردانی 6426
 103 شرقیآذربایجان

6427 
 غله 8 منطقه بازرگانی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 25 25 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی *

176 
 جز استان تهران اختصاص دارد.ها بهاستان یهوطلبان کلکدرشته محل به دا یندر ا یرشپذ یتظرف *

 176 شرقیآذربایجان واحد بازرگانی تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 10 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6428
 176 زتبری صنعتی مدیریت سازمان تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6429
 176 غربیآذربایجان استان بازرگانی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6430
 176 ارومیه صنعتی مدیریت سازمان ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6431
 176 پاشایران شرکت ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 رکا و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6432
 176 سلماس گسترفوالد شرکت سلماس غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6433
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6434

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره اردبیل اردبیل زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه یکاردان 6435
 103 اردبیل

 214 اردبیل دانشگاهی جهاد اردبیل اردبیل زن،مرد 25 25 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6436
 199 بیدگل و آران بیدگل و آران اصفهان زن،مرد 15 25 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6437
 214 اصفهان دانشگاهی جهاد اصفهان اصفهان زن،مرد 20 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6438
 176 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6439
 176 انتخاب صنعتی گروه اصفهان اصفهان مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6440
 199 هرند اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6441
 199 نایین نایین اصفهان زن،مرد 15 15 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6442
 137 2عثت ب کرج البرز مرد 30 - کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6443
 137 3بعثت  کرج البرز مرد 35 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6444
 118 کرج واحد کارگر خانه کرج البرز زن،مرد 30 45 کار و کسب دیریتم ایحرفه کاردانی 6445
 176 خودرو آذین شرکت کرج البرز زن،مرد 20 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6446

 ایمنطقه و گردشگری توسعه تعاونی شرکت کرج البرز زن،مرد 25 50 کار و کسب مدیریت ایحرفه ردانیکا 6447
 103 آسارا البرز نگین

 176 کرج قند تولیدی شرکت کرج البرز زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6448
 176 خودرو ایران صنعتی هایقالب شرکت کرج البرز زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6449
 134 میثاق سازانقطعه شرکت کرج البرز زن،مرد 40 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6450
 132 آبیک سیمان شرکت نظرآباد البرز زن،مرد 25 50 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6451
 176 فریمکو ایران هشتگرد البرز زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6452
 118 ساوجبالغ واحد کارگر خانه هشتگرد البرز زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6453
 136 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه سازمان عسلویه بوشهر زن،مرد 20 15 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6454
 176 کارپیچ پوالد شرکت پاکدشت تهران زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایفهحر کاردانی 6455
 120 تهران استانداری تهران تهران زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6456
 176 دکوراسیون و مبلمان صنفی انجمن تهران تهران زن،مرد 40 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6457
 176 ایران قالبسازان جامعه تهران تهران زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6458
 118 تهران واحد کارگر خانه تهران تهران زن،مرد 30 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6459
 176 نآذی استیل شرکت تهران تهران زن،مرد 10 25 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6460

 تولیدکنندگان تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 20 55 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6461
 116 کشور سراسر گوشتی هایفراورده 

 گروه آموزشی هیوا
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 فراوری کارخانجات تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6462
 176 ایران روغنی هایدانه و روغن 

  محصوالت تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6463
 212 سروش تصویری و صوتی

 پارسیان تفریحی مراکز و سیاحتی شرکت تهران تهران زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6464
 133 (خاص سهامی)

 176 کوشا خودرو دقت صنعتی شرکت تهران تهران زن،مرد 45 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6465

 الستیک صنایع تحقیقات و مهندسی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6466
 176 (تهران)

 162 پارس نفت شرکت تهران تهران مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6467
 177 3 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 45 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6468
 176 طبرسی عالمه فنون و علوم تهران تهران زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6469
 212 تهران 6 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6470
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6471
 212 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6472
 212 تهران 14 واحد هنر و فرهنگ تهران انتهر زن،مرد 35 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6473
 212 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6474
 212 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 50 25 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6475
 212 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6476
 212 تهران 25 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6477
 212 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6478
 212 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 15 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6479
 212 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6480
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6481
 212 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6482
 212 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6483
 142 تهران شهرداری هنری فرهنگی تهران تهران زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6484
 173 سایپا خودروسازی گروه تهران تهران زن،مرد 35 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6485
 176 گلرنگ صنعتی گروه تهران تهران زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6486

  آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6487
 199 امیرکبیر فناوری و مدیریت

 155 پارس پروفیل جهان شرکت کریمرباط تهران زن،مرد 25 50 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6488
 199 جهاندیده زادآ عالی آموزش موسسه ری تهران زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6489
 214 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6490
 116 شهداد تهران شیر صنایع شرکت ورامین تهران زن،مرد 20 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6491

 و چهارمحال زن،مرد 20 50 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6492
 116 چهارمحال نگین ماهی پرورش شرکت شهرکرد بختیاری

 175 (عالیس) خراسان نوشانچشمه شرکت چناران رضوی خراسان زن،مرد 35 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6493
 199 1 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6494
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان زن،مرد 40 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6495
 176 شرق یکدانه شرکت قوچان رضوی خراسان زن،مرد 20 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6496
 103 گناباد ایحرفه و فنی گناباد رضوی خراسان زن،مرد 20 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6497

 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6498
 103 رضویخراسان

 199 رضویخراسان واحد ایران مدیریت انجمن مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6499
 176 رضویخراسان واحد بازرگانی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6500
 176 یارتوس تصمیم مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6501
 176 ودمقص چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6502
 176 الکتریک خیام صنایع شرکت نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 40 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6503
 176 صبا کیمیای فوالد تولیدی شرکت اسفراین شمالی خراسان زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6504
 199 جاجرم جاجرم شمالی خراسان زن،مرد 20 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6505
 199 شیروان شیروان شمالی خراسان زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6506
 120 اندیمشک شهرداری اندیمشک خوزستان زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6507

 گروه آموزشی هیوا
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 صنفی امور مجمع اهواز خوزستان ،مردزن 35 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6508

6509 
 زردکوه تیزکاران شرکت ایزه خوزستان زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی *

215 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 176 شوشتر آذین شرکت شوشتر خوزستان ردزن،م 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6510
 176 مینو صنعتی عام سهامی شرکت خرمدره زنجان زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6511
 214 زنجان دانشگاهی جهاد زنجان زنجان زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6512
 186 روستا صنعتی شرکت سمنان سمنان زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6513

 و سیستان زن،مرد 20 55 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6514
 176 شرق مینو غذایی صنایع شرکت زاهدان بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6515
 103 زاهدان ایحرفه و فنی زاهدان بلوچستان

 176 (شیراز) فارس واحد بازرگانی شیراز فارس زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6517
 118 شیراز واحد کارگر خانه شیراز فارس زن،مرد 10 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6518
 176 شامشام روتئینیپ مجتمع شیراز فارس زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6519
 176 مهرام صنعتی شرکت قزوین قزوین زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6520
 176 قزوین فنون و علوم قزوین قزوین زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6521
 176 (سیمین پارت پویش) اسپینک قزوین قزوین زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6522
 199 الموت کالیهمعلم قزوین زن،مرد 30 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6523
 103 قم استان ایحرفه و فنی کل اداره قم قم مرد 50 25 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6524
 214 قم دانشگاهی دجها قم قم مرد 35 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6525
 176 قم معادن و صنایع قم قم مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6526
 120 بانه شهرداری بانه کردستان زن،مرد 25 50 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6527
 116 سبز کردستان عتصن و کشت شرکت دهگالن کردستان زن،مرد 35 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6528
 199 1 قروه قروه کردستان زن،مرد 15 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6529
 118 کرمان واحد کارگر خانه کرمان کرمان زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6530
 176 کرمان استان بازرگانی سازمان کرمان کرمان زن،مرد 35 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6531
 199 روانسر روانسر کرمانشاه زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6532
 176 کرمانشاه صنعتی مدیریت سازمان کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6533
 176 غرب پویا تولیدی شرکت کرمانشاه کرمانشاه ردزن،م 15 15 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6534
 118 گرگان واحد کارگر خانه گرگان گلستان زن،مرد 45 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6535
 116 پیگیر شرکت گرگان گلستان زن،مرد 25 50 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6536

  فنون و علوم پیشگامان تعاونی شرکت گرگان گلستان زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6537
 103 گلستان نوین

 199 2 کاووسگنبد گنبدکاووس گلستان زن،مرد 15 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6538

  واترتاید دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن زن،مرد 75 - کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6539
 215 انزلی - خاورمیانه

 176 شمال نیروی برهان رشت گیالن زن،مرد 40 35 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6540
 176 لرستان شیشه الیگودرز لرستان زن،مرد 20 50 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6541
 199 1 بروجرد بروجرد لرستان زن،مرد 45 30 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6542
 176 لرستان استان سازییخچال صنایع شرکت آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6543
 176 فذا آمل ذوب فوالدین شرکت آمل مازندران زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6544
 199 بابل بابل مازندران زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6545
 214 بابل دانشگاهی جهاد بابل مازندران زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6546
 199 بابل خشرودپی بابل مازندران زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6547
 199 بهشهر بهشهر مازندران دزن،مر 20 55 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6548
 116 تنکابن صدفی قارچ تولید تعاونی شرکت تنکابن مازندران زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6549
 176 پیشرانه شرکت ساری مازندران زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6550

  فلزی صنایع شرکت ساری مازندران زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6551
 176 مازندران سنگین هایسازه

 176 پیروز مهر آباد عباس مازندران زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6552
 176 بابل نوآور اندیشان کیفیت سرای کیاکال مازندران زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6553
 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن،مرد 30 - کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6554

 گروه آموزشی هیوا
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 308 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 37) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 (اراک) هپکو شرکت اراک مرکزی زن،مرد 30 45 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6555
 177 مرکزی استان تیدس صنایع اراک مرکزی زن،مرد 15 60 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6556
 199 میناب میناب هرمزگان زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6557
 176 اردکان صنعتی هایشهرک شرکت اردکان یزد زن،مرد 35 40 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6558
 120 یزد شهرداری یزد یزد زن،مرد 20 20 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6559

 
 309 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 38) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

6560 
 ایحرفه کاردانی

 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35

 ایحرفه کاردانی 6561
 199 بوکان بوکان غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6562
 199 (تکاب) دهخدا تکاب غربی آذربایجان زن،مرد 20 40 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - نیبد تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6563
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6564
 163 پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت تهران تهران زن،مرد 15 25 یجسمان آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6565
  ایزورخانه و پهلوانی فدراسیون تهران تهران زن،مرد 25 50 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 166 ایران اسالمی جمهوری

 ایحرفه کاردانی 6566
 166 تکواندو فدراسیون تهران تهران زن،مرد 25 25 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6567
 199 1 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6568
 استان جوانان و ورزش کل دارها مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 50 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 166 رضویخراسان

 ایحرفه کاردانی 6569
 123 شمالیخراسان استان احمرهالل بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 35 20 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6570
 166 خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه اهواز خوزستان زن،مرد 35 40 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6571
 166 زنجان جوانان و ورزش کل اداره زنجان زنجان زن،مرد 30 45 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6572
 199 پاسارگاد دپاسارگا فارس زن،مرد 45 30 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6573
 127 (رستمی سرلشکر شهید) - نزاجا پیاده شیراز فارس زن،مرد 30 45 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6574
 199 ریزنی ریزنی فارس زن،مرد 25 25 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

6575 
 پایه مربیگری - بدنی تربیت ایرفهح کاردانی ●

 جسمانی آمادگی
 قزوین جوانان و ورزش کل اداره قزوین قزوین زن،مرد 35 40

166 
 به عمل خواهد آمد. یمصاحبه تخصص شدگانپذیرفته از ●

 ایحرفه کاردانی 6576
 124 قم محالتی شهید قم قم زن،مرد 75 - جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6577
 199 بابک شهر بابکشهر کرمان زن،مرد 35 40 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6578
 و کهگیلویه زن،مرد 35 40 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 199 1 گچساران گچساران بویراحمد

  ایحرفه کاردانی 6579
 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - یبدن تربیت

 ایحرفه کاردانی 6580
 199 1 تالش طوالش گیالن زن،مرد 30 45 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6581
 166 مازندران جوانان و ورزش کل رهادا ساری مازندران زن 20 40 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 گروه آموزشی هیوا
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 309 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 38) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  ایحرفه کاردانی 6582
 199 پارسیان پارسیان هرمزگان زن،مرد 15 20 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6583
 166 همدان استان بدنی تربیت همدان همدان زن،مرد 35 40 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6584
 166 یزد جوانان و ورزش کل اداره یزد یزد زن،مرد 15 30 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6585
 166 مازندران جوانان و ورزش کل اداره ساری مازندران زن،مرد 30 30 اسکواش پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6586
 استان جوانان و ورزش کل اداره مشهد رضوی خراسان مرد 15 50 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی یتترب

 166 رضویخراسان

  ایحرفه کاردانی 6587
 166 خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه اهواز خوزستان زن،مرد 35 40 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت

6588 
  ایحرفه کاردانی ●

 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت
 قزوین جوانان و ورزش کل اداره قزوین قزوین زن،مرد 35 40

166 
 به عمل خواهد آمد. یمصاحبه تخصص شدگانپذیرفته از ●

 ایحرفه کاردانی 6589
 166 مازندران انانجو و ورزش کل اداره ساری مازندران مرد 20 30 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6590
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 تکواندو پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6591
 199 علویجه علویجه اصفهان زن،مرد 15 60 تکواندو پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه دانیکار 6592
 166 تکواندو فدراسیون تهران تهران زن،مرد 25 25 تکواندو پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6593
 استان جوانان و ورزش کل اداره مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 50 تکواندو پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 166 رضویخراسان

 ایحرفه کاردانی 6594
 166 مازندران جوانان و ورزش کل اداره ساری مازندران زن،مرد 20 50 تکواندو پایه مربیگری - دنیب تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6595
 127 نزاجا صیاد شهید اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6596
 122 رضویخراسان استان انتظامی فرماندهی مشهد رضوی خراسان مرد 45 - تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6597
 127 (رستمی سرلشکر شهید) - نزاجا پیاده شیراز فارس زن،مرد 30 45 تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6598
 122 کرمانشاه استان انتظامی فرماندهی کرمانشاه انشاهکرم مرد 25 - تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6599
 122 گلستان استان انتظامی فرماندهی گرگان گلستان مرد 50 - تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6600
 122 مازندران استان انتظامی فرماندهی ساری مازندران مرد 50 - تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6601
 122 مرکزی استان انتظامی فرماندهی اراک مرکزی مرد 35 - تیراندازی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6602
 166 مازندران جوانان و ورزش کل اداره ساری مازندران زن،مرد 20 30 جودو پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6603
 166 زنجان جوانان و ورزش کل اداره زنجان زنجان زن،مرد 30 40 سواریدوچرخه پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6604
 166 زنجان جوانان و ورزش کل اداره زنجان زنجان زن،مرد 30 40 ژیمناستیک پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6605
 167 سوارکاری فدراسیون تهران تهران زن،مرد 30 45 سوارکاری پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6606
 166 خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه اهواز خوزستان زن،مرد 35 40 سوارکاری پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6607
 103 تخصصی و یک درجه ایحرفه و فنی اراک مرکزی زن،مرد 25 35 سوارکاری پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6608
 168 ایران اسالمی جمهوری شطرنج فدراسیون تهران تهران زن،مرد 20 30 شطرنج پایه مربیگری - بدنی تربیت

 127 نزاجا صیاد شهید اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 شنا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی 6609

 گروه آموزشی هیوا
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 309 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 38) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 استان جوانان و ورزش کل اداره مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 50 شنا ایهپ مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی 6610
 166 رضویخراسان

6611 
 ایحرفه کاردانی ●

 شنا پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 قزوین جوانان و ورزش کل اداره قزوین قزوین زن،مرد 35 40

166 
 به عمل خواهد آمد. یمصاحبه تخصص شدگانپذیرفته از ●

 166 یزد جوانان و ورزش کل اداره یزد یزد زن،مرد 15 30 شنا ایهپ مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی 6612

  ایحرفه کاردانی 6613
 176 دیزل بنیان شرکت بریزت شرقی آذربایجان مرد 75 - فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6614
 163 پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت تهران تهران زن،مرد 15 25 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6615
 استان جوانان و ورزش کل اداره مشهد رضوی خراسان مرد 15 50 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 166 رضویخراسان

 ایحرفه کاردانی 6616
 166 خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه اهواز خوزستان زن،مرد 35 40 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت 

6617 
  ایحرفه کاردانی ●

 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت
 قزوین جوانان و ورزش کل اداره قزوین قزوین زن،مرد 35 40

166 
 به عمل خواهد آمد. یمصاحبه تخصص شدگانذیرفتهپ از ●

  ایحرفه کاردانی 6618
 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت

 199 1 یاسوج یاسوج بویراحمد

  ایحرفه کاردانی 6619
 103 شمال دانیال شرکت رشت گیالن زن،مرد 75 - فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6620
 166 مازندران جوانان و ورزش کل اداره ساری مازندران مرد 20 50 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6621
 166 همدان استان بدنی تربیت همدان همدان زن،مرد 35 40 فوتبال پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6622
 199 علویجه علویجه اصفهان زن،مرد 15 60 فوتسال پایه ربیگریم - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6623
 163 پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت تهران تهران زن،مرد 15 25 فوتسال پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6624
 166 زنجان جوانان و ورزش کل اداره زنجان زنجان زن،مرد 30 45 فوتسال پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6625
 199 بافق بافق یزد زن،مرد 45 30 فوتسال پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6626
 166 یزد جوانان و ورزش کل اداره یزد یزد مرد 15 30 فوتسال پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6627
 166 خوزستان استقالل ورزشی فرهنگی باشگاه اهواز خوزستان زن،مرد 35 40 کاراته پایه ربیگریم - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6628
  ایزورخانه و پهلوانی فدراسیون تهران تهران مرد 20 50 کشتی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 166 ایران اسالمی جمهوری

  ایحرفه کاردانی 6629
 استان جوانان و ورزش کل اداره مشهد رضوی خراسان مرد 15 50 کشتی پایه یگریمرب - بدنی تربیت

 166 رضویخراسان

  ایحرفه کاردانی 6630
 166 مازندران جوانان و ورزش کل اداره ساری مازندران مرد 20 50 کشتی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6631
 166 همدان استان بدنی تربیت همدان همدان مرد 20 45 کشتی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی 6632
 123 شرقیآذربایجان استان احمرهالل تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 کوهنوردی و پیماییکوه پایه مربیگری

 - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی 6633
 123 اردبیل استان احمرهالل اردبیل اردبیل زن،مرد 20 20 دیکوهنور و پیماییکوه پایه مربیگری 

 - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی 8008
 123 احمر استان زنجانهالل زنجان زنجان زن،مرد 35 40 کوهنوردی و پیماییکوه پایه مربیگری 

  - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی 6634
 123 کرمانشاه استان احمرهالل کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 35 40 کوهنوردی و پیماییکوه پایه مربیگری

  ایحرفه کاردانی 6635
 199 علویجه علویجه اصفهان زن،مرد 15 60 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6636
 استان انجوان و ورزش کل اداره مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 50 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت

 166 رضویخراسان

 گروه آموزشی هیوا
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 309 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 38) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

6637 
  ایحرفه کاردانی ●

 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت
 قزوین جوانان و ورزش کل اداره قزوین قزوین زن،مرد 35 40

166 
 به عمل خواهد آمد. یمصاحبه تخصص شدگانپذیرفته از ●

  ایحرفه کاردانی 6638
 166 مازندران جوانان و ورزش کل اداره ساری مازندران زن،مرد 20 30 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6639
 166 یزد جوانان و ورزش کل اداره یزد یزد زن،مرد 15 30 والیبال پایه مربیگری - بدنی تربیت

  - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی 6640
  ایزورخانه و پهلوانی فدراسیون تهران انتهر مرد 20 50 ایزورخانه و پهلوانی ورزش پایه مربیگری

 166 ایران اسالمی جمهوری

  ایحرفه کاردانی 6641
 166 مازندران جوانان و ورزش کل اداره ساری مازندران زن،مرد 20 30 ایران ملی رزم ورزش پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی 6642
 199 1 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 هندبال پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی 6643
 114 اصفهان استان ایثارگران امور و شهید بنیاد اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 معلولین ورزش مربیگری - بدنی تربیت 

 ایحرفه کاردانی 6644
 115 پرسپولیس اریکه توانبخشی شرکت ورامین تهران زن،مرد 25 20 معلولین ورزش مربیگری - بدنی تربیت 

  ایحرفه کاردانی 6645
 115 کرمان استان بم اجتماعی تامین و بهزیستی بم کرمان زن،مرد 35 35 معلولین ورزش مربیگری - بدنی تربیت

 199 علویجه علویجه اصفهان زن،مرد 15 60 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6646
 163 پرسپولیس فرهنگی ورزشی شرکت تهران تهران زن،مرد 15 25 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6647

  ایزورخانه و پهلوانی فدراسیون تهران تهران زن،مرد 25 50 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6648
 166 ایران اسالمی جمهوری

 167 سوارکاری فدراسیون تهران تهران ن،مردز 30 45 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6649
 115 پرسپولیس اریکه توانبخشی شرکت ورامین تهران زن،مرد 25 20 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی 6650

 
 310 آموزشی زیرگروه - اجتماعی خدمات و مدیریت آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 39) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 تیبا زیبایی دانش تعاونی شرکت تهران تهران زن 25 50 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی 6651
 176 موهرانت شرکت تهران تهران زن 15 60 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی 6652
 103 شایان زیبای گستردانش تعاونی شرکت کرمان کرمان زن 35 20 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی 6653

  فنون و علوم پیشگامان تعاونی شرکت گرگان گلستان زن 30 45 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی 6654
 103 گلستان نوین

 199 2 کاووسگنبد گنبدکاووس ستانگل زن 15 15 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی 6655
 103 شمال دانیال شرکت رشت گیالن زن 40 35 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی 6656
 103 تیبا زیبایی دانش تعاونی شرکت تهران تهران زن 25 50 زنانه پیرایش ایحرفه کاردانی 6657
 103 شایان زیبای گستردانش تعاونی شرکت کرمان کرمان زن 35 20 زنانه پیرایش ایحرفه کاردانی 6658
 103 شمال دانیال شرکت رشت گیالن زن 40 35 زنانه پیرایش ایحرفه کاردانی 6659
 103 تیبا زیبایی دانش تعاونی شرکت تهران تهران مرد 25 50 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی 6660
 176 موتهران شرکت تهران تهران مرد 15 60 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی 6661
 103 شایان زیبای گستردانش تعاونی شرکت کرمان کرمان مرد 35 20 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی 6662
 103 گرگان ایحرفه و فنی گرگان گلستان مرد 25 50 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی 6663
 103 شمال دانیال کتشر رشت گیالن مرد 40 35 مردانه پیرایش ایحرفه کاردانی 6664
 103 تیبا زیبایی دانش تعاونی شرکت تهران تهران زن،مرد 25 50 مو و پوست زیبایی مراقبت ایحرفه کاردانی 6665
 176 موتهران شرکت تهران تهران زن،مرد 15 60 مو و پوست زیبایی مراقبت ایحرفه کاردانی 6666
 103 شمال دانیال شرکت رشت گیالن زن،مرد 40 35 وم و پوست زیبایی مراقبت ایحرفه کاردانی 6667
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 401 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 40) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 استان ایثارگران امور و شهید بنیاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7001
 114 شرقیآذربایجان

 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7002
 212 غربیآذربایجان 1 واحد هنر و فرهنگ ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 فرهنگی امور یاحرفه کاردانی 7003
 212 اردبیل 1 واحد هنر و فرهنگ اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7004
 114 اصفهان استان ایثارگران امور و شهید بنیاد اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7005
 212 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ اصفهان اصفهان زن،مرد 35 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7006
 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن،مرد 25 25 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7007
 114 البرز استان ایثارگران امور و شهید بنیاد کرج البرز مرد 50 - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7008
 199 2 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 60 15 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7009
 199 دهلران دهلران ایالم زن،مرد 35 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7010
 212 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ بوشهر ربوشه زن،مرد 25 50 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7011
 212 فارس خبرگزاری تهران تهران زن،مرد 15 60 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7012
 127 ارتش سیاسی عقیدتی سازمان تهران تهران مرد 40 - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7013

7014 
 (ص) الهرسول محمد سپاه هرانت تهران زن،مرد 25 20 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی * ●

 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف * 124

 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانپذیرفته از ●

 177 3 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 45 30 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7015
 212 تهران 1واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7016
 212 تهران 4واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7017
 212 تهران 5 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7018
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7019
 212 تهران 7واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7020
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7021
 212 تهران 12 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 55 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7022
 212 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7023
 212 تهران 14 واحد هنر و فرهنگ انتهر تهران زن،مرد 55 10 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7024
 212 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7025
 212 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 50 25 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7026
 212 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران دزن،مر 40 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7027
 212 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7028
 212 تهران 30 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7029
 212 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 15 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7030
 212 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 75 - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7031
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7032
 212 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 30 45 فرهنگی ورام ایحرفه کاردانی 7033
 212 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7034
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7035
 212 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7036
 212 تهران 55 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران مرد 35 20 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7037
 142 تهران شهرداری هنری فرهنگی تهران تهران زن،مرد 35 40 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7038

  گفتمان تبیین و پژوهش موسسه تهران تهران زن،مرد 20 20 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7039
 212 اسالمی انقالب

 214 3 تهران دانشگاهی جهاد شهریار تهران زن،مرد 40 30 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7040
 120 امینور شهرداری ورامین تهران زن،مرد 25 50 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7041

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7042
 199 فارسان فارسان بختیاری

 214 بیرجند دانشگاهی جهاد بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 25 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7043
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان مرد 40 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7044

 استان ایثارگران امور و شهید بنیاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7045
 114 رضویخراسان

 199 2 بجنورد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 15 60 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7046
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 401 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 40) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 138 اهواز رخب اهواز خوزستان زن،مرد 25 20 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7047
 199 ابهر ابهر زنجان زن،مرد 35 40 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7048
 120 سمنان شهرداری سمنان سمنان زن،مرد 30 45 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7049

 و سیستان زن،مرد 30 45 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7050
 212 زاهدان 1 واحد هنر و فرهنگ زاهدان بلوچستان

 114 فارس استان ایثارگران امور و شهید بنیاد شیراز فارس زن،مرد 30 40 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7051
 114 قزوین استان ایثارگران امور و شهید بنیاد قزوین قزوین زن،مرد 45 30 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7052
 214 قزوین دانشگاهی جهاد قزوین ینقزو زن،مرد 30 30 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7053
 124 قم محالتی شهید قم قم زن،مرد 25 50 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7054
 212 قم واحد هنر و فرهنگ قم قم مرد 15 60 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7055
 199 بیجار بیجار کردستان زن،مرد 20 20 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7056
 212 کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ سنندج کردستان زن،مرد 35 40 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7057

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرمان کرمان زن،مرد 30 20 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7058
 212 کرمان

 212 کرمانشاه 1 واحد هنر و فرهنگ کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 25 25 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7059
 199 1 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7060
 114 گیالن استان ایثارگران امور و شهید بنیاد رشت گیالن زن،مرد 25 50 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7061
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت نگیال زن،مرد 40 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7062
 214 آبادخرم دانشگاهی جهاد آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7063
 199 بابل خشرودپی بابل مازندران زن،مرد 35 40 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7064
 212 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ ساری ازندرانم زن،مرد 75 - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7065
 212 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ محمودآباد مازندران زن،مرد 25 50 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7066
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 25 50 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7067

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 35 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7068
 212 هرمزگان

 199 میناب میناب هرمزگان زن،مرد 35 40 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7069
 212 اسدآباد هنر و فرهنگ اسدآباد همدان زن 30 40 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7070
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7071
 199 بافق بافق یزد زن،مرد 45 30 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7072
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7073

  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 موزه امور - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7074
 177 خوزستان استان گردشگری و دستی

 و کهگیلویه زن،مرد 35 35 موزه امور - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7075
 و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره یاسوج بویراحمد

 177 بویراحمد و کهگیلویه استان گردشگری

  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره آبادخرم لرستان زن،مرد 40 35 موزه امور - فرهنگی امور ایحرفه اردانیک 7076
 177 لرستان استان گردشگری و دستی

 212 تهران 1واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 ویراستاری - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7077
 212 تهران 55 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران مرد 35 20 ویراستاری - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی 7078
 127 ارتش سیاسی عقیدتی سازمان تهران تهران مرد 40 - رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی 7079
 212 تهران 1واحد  نره و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی 7080
 212 تهران 14 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 50 10 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی 7081
 212 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی 7082
 212 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی 7083
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 25 50 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی 7084
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی 7085
 176 غربیآذربایجان استان بازرگانی ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 40 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7086
 138 اردبیل خبر اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7087
 176 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 30 45 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7088
 212 فارس خبرگزاری تهران تهران زن،مرد 15 60 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7089
 212 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7090
 212 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 30 45 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7091
 176 شرق یکدانه شرکت قوچان رضوی خراسان زن،مرد 20 20 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7092
 212 خبرنگاران مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7093
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 401 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 40) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 176 دمقصو چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7094
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 تبلیغات ایحرفه کاردانی 7095

  ایحرفه کاردانی 7096
 212 تهران 12 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 55 نوجوان و کودک فرهنگی امور مربی تربیت

 استان ایثارگران امور و شهید بنیاد ریزتب شرقی آذربایجان زن،مرد 15 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7097
 114 شرقیآذربایجان

 176 تبریز صنعتی مدیریت سازمان تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7098
 212 یغربآذربایجان 1 واحد هنر و فرهنگ ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7099
 138 اردبیل خبر اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7100
 199 بیدگل و آران بیدگل و آران اصفهان زن،مرد 15 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7101
 114 اصفهان تاناس ایثارگران امور و شهید بنیاد اصفهان اصفهان زن،مرد 75 - عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7102
 120 اصفهان استان هایشهرداری اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7103
 127 نزاجا صیاد شهید اصفهان اصفهان زن،مرد 45 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7104
 212 اصفهان 1 واحد نره و فرهنگ اصفهان اصفهان زن،مرد 35 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7105
 176 انتخاب صنعتی گروه اصفهان اصفهان مرد 30 45 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7106
 199 گلپایگان گلپایگان اصفهان زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7107
 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن،مرد 35 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7108
 199 1 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7109

 و شیروان ایالم زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7110
 199 1 چرداول و شیروان چرداول

 120 بانکارهش شهرداری برازجان بوشهر زن،مرد 35 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7111
 212 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7112
 199 کنگان کنگان بوشهر زن،مرد 15 25 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7113
 215 گناوه بندرسازان گناوه بوشهر زن،مرد 40 10 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7114
 138 خبر کاربردی - علمی دانشکده تهران تهران زن،مرد 35 20 عمومی روابط ایحرفه ردانیکا 7115
 114 (ره) خمینی امام تهران تهران زن،مرد 35 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7116
 214 1 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن،مرد 40 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7117
 212 فارس خبرگزاری تهران تهران زن،مرد 15 60 عمومی روابط ایحرفه انیکارد 7118
 176 الکتریک پارس کارخانجات شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7119
 177 تهران استان دستی صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7120
 212 تهران 1واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 30 45 عمومی روابط ایحرفه یکاردان 7121
 212 تهران 4واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7122
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7123
 212 تهران 7واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7124
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7125
 212 نتهرا 12 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 55 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7126
 212 تهران 14 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 65 10 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7127
 212 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7128
 212 تهران 18 احدو هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 50 25 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7129
 212 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7130
 212 تهران 25 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 50 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7131
 212 تهران 26 واحد هنر و هنگفر تهران تهران زن،مرد 15 60 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7132
 212 تهران 29 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7133
 212 تهران 30 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7134
 212 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ تهران انتهر زن،مرد 20 15 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7135
 212 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 75 - عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7136
 212 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7137
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7138
 212 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7139
 212 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7140
 212 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 مومیع روابط ایحرفه کاردانی 7141
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7142
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 401 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 40) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 212 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7143
 212 تهران 55 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران مرد 35 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7144
 212 پارس ادیبان گروه تهران تهران زن،مرد 15 60 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7145

 گفتمان تبیین و پژوهش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 25 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7146
 212 اسالمی انقالب 

 115 رعد نیکوکاری تهران تهران زن،مرد 25 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7147
 120 رودهن شهرداری رودهن تهران زن،مرد 50 25 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7148

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7149
 199 فارسان فارسان بختیاری

 و چهارمحال زن،مرد 20 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7150
 199 لردگان لردگان بختیاری

 199 1 بیرجند بیرجند جنوبی خراسان زن،مرد 25 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7151
 199 سرخس سرخس رضوی خراسان زن،مرد 40 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7152
 176 رضویخراسان واحد بازرگانی مشهد رضوی خراسان ن،مردز 15 60 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7153
 214 مشهد دانشگاهی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7154
 212 خبرنگاران مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7155
 176 رضویخراسان صنعتی مدیریت سازمان مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7156
 177 رضویخراسان میراث مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7157
 138 اهواز خبر اهواز خوزستان زن،مرد 25 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7158
 214 زنجان دانشگاهی جهاد زنجان زنجان زن،مرد 35 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7159
 120 بیارجمند شهرداری بیارجمند سمنان زن،مرد 30 45 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7160

 و سیستان زن،مرد 25 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7161
  آموزشی خدمات تعاونی شرکت ایرانشهر بلوچستان

 103 ایرانشهر نواندیشه

 و سیستان زن،مرد 35 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7162
 141 چابهار چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 30 45 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7163
 212 زاهدان 1 واحد هنر و فرهنگ زاهدان بلوچستان

 199 پاسارگاد پاسارگاد فارس زن،مرد 35 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7164
 114 فارس استان ایثارگران امور و شهید بنیاد شیراز فارس زن،مرد 30 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7165
 138 شیراز خبر شیراز فارس زن،مرد 35 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7166
 199 الرستان الرستان فارس زن،مرد 30 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7167

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره قزوین قزوین زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه ردانیکا 7168
 212 قزوین

 191 اسالمی علوم جهانی دانشگاه قم قم زن،مرد 25 25 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7169
 177 جسنند دستی صنایع سنندج کردستان زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7170

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرمان کرمان زن،مرد 30 20 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7171
 212 کرمان

 212 کرمانشاه 1 واحد هنر و فرهنگ کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7172

 و هگیلویهک زن،مرد 45 30 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7173
 199 2 گچساران گچساران بویراحمد

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7174
 214 یاسوج دانشگاهی جهاد یاسوج بویراحمد

 118 گرگان واحد کارگر خانه گرگان گلستان زن،مرد 35 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7175
 199 3 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 40 20 یعموم روابط ایحرفه کاردانی 7176

  واترتاید دریایی خدمات شرکت بندرانزلی گیالن زن،مرد 35 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7177
 215 انزلی - خاورمیانه

 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 40 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7178
 214 رودسر دانشگاهی جهاد رودسر گیالن زن،مرد 15 60 عمومی روابط ایحرفه انیکارد 7179
 212 لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ کوهدشت لرستان زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7180
 212 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ آمل مازندران زن،مرد 35 - عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7181
 212 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ بابل مازندران زن،مرد 15 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7182
 212 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ ساری مازندران زن،مرد 75 - عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7183
 212 مازندران 3 واحد رهن و فرهنگ محمودآباد مازندران زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7184
 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن،مرد 15 10 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7185

 گروه آموزشی هیوا
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 401 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 40) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 177 مرکزی استان دستی صنایع اراک مرکزی زن،مرد 15 60 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7186
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اکار مرکزی زن،مرد 25 50 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7187
 212 خمین 1 واحد هنر و فرهنگ خمین مرکزی زن،مرد 35 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7188
 212 (بندرلنگه) هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ بندرلنگه هرمزگان زن،مرد 35 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7189
 212 اسدآباد هنر و فرهنگ اسدآباد همدان زن 30 40 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7190
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7191
 115 یزد استان اجتماعی تامین و بهزیستی تفت یزد زن،مرد 15 60 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7192
 138 میبد خبر میبد یزد زن،مرد 25 25 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7193
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7194
 212 یزد 1 واحد هنر و فرهنگ یزد یزد زن،مرد 35 35 عمومی روابط ایحرفه کاردانی 7195

 
 402 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه صیلیتح هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 41) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 114 البرز استان ایثارگران امور و شهید بنیاد کرج البرز زن،مرد 15 60 کریم قرآن مبلغ تربیت ایحرفه کاردانی 7196
 127 ارتش سیاسی عقیدتی سازمان تهران تهران مرد 40 - کریم قرآن مبلغ تربیت ایحرفه کاردانی 7197
 199 غدیر آزاد عالی آموزش موسسه شیراز فارس زن،مرد 30 45 کریم قرآن مبلغ تربیت ایحرفه کاردانی 7198
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان دزن،مر 35 35 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7199
 137 2بعثت  کرج البرز مرد 30 - کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7200
 114 البرز استان ایثارگران امور و شهید بنیاد کرج البرز زن،مرد 15 60 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7201
 127 ارتش سیاسی عقیدتی سازمان تهران تهران مرد 40 - کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه اردانیک 7202

7203 
 (ص) الهرسول محمد سپاه تهران تهران زن،مرد 25 20 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی * ●

 ران اختصاص دارد.البرز و ته یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف * 124

 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانپذیرفته از ●

 212 تهران 29 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 30 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7204

 استان ایثارگران امور و شهید بنیاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 45 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7205
 114 رضویخراسان

 و سیستان زن،مرد 30 45 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7206
 212 زاهدان 1 واحد هنر و فرهنگ زاهدان بلوچستان

 199 غدیر آزاد عالی آموزش موسسه شیراز فارس زن،مرد 30 45 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7207
 114 قزوین استان ایثارگران امور و شهید بنیاد قزوین قزوین زن،مرد 45 30 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه دانیکار 7208
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 40 35 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7209
 199 2 بروجرد بروجرد لرستان مردزن، 15 60 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7210
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 25 50 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7211
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی 7212
 114 البرز استان ایثارگران امور و شهید بنیاد کرج البرز زن،مرد 15 60 سرایییهمرث و مدیحه ایحرفه کاردانی 7213
 124 غربیآذربایجان استان -( ع) حسین امام ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 اسالمی تربیت و اندیشه مروج ایحرفه کاردانی 7214

7215 

  ایحرفه کاردانی * ●
 اسالمی تربیت و اندیشه مروج

 (ص) الهرسول محمد سپاه تهران تهران زن،مرد 25 20
124 

 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانپذیرفته از ●

 گفتمان تبیین و پژوهش موسسه تهران تهران دزن،مر 15 15 اسالمی تربیت و اندیشه مروج ایحرفه کاردانی 7216
 212 اسالمی انقالب 

 
 403 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 42) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل دآزا
 138 خبر کاربردی - علمی دانشکده تهران تهران زن،مرد 35 20 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7217
 212 فارس خبرگزاری تهران تهران زن،مرد 15 60 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7218

 گروه آموزشی هیوا
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 403 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 42) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل دآزا
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7219
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 خبرنگاری ایهحرف کاردانی 7220
 212 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 15 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7221
 212 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 30 45 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7222
 212 خبرنگاران مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 خبرنگاری ایفهحر کاردانی 7223
 138 شیراز خبر شیراز فارس زن،مرد 35 20 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7224
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 35 35 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7225

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره آبادخرم لرستان ،مردزن 45 30 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7226
 212 لرستان

 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7227
 138 میبد خبر میبد یزد زن،مرد 25 25 خبرنگاری ایحرفه کاردانی 7228

 
 404 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 43) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

7229 
  - اسپانیولی  زبان مترجمی ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران مردزن، 25 20

  - اسپانیولی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7230
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7231
 214 ارومیه دانشگاهی جهاد ارومیه غربی یجانآذربا زن،مرد 30 40 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7232
 212 اصفهان 2 واحد هنر و فرهنگ اصفهان اصفهان زن 15 60 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7233
 135 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت کرج البرز زن،مرد 35 40 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7234
 123 البرز استان احمرهالل کرج البرز زن،مرد 15 55 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7235
 199 دیلم دیلم بوشهر زن،مرد 15 60 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه نیکاردا 7236
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7237
 212 تهران 7واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان جمیمتر ایحرفه کاردانی 7238
 212 تهران 10 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7239
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 شنیداری و دیداری آثار

  - لیسیانگ زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7240
 212 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7241
 212 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7242
 212 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7243
 212 تهران 30 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7244
 212 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 یداریشن و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7245
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7246
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7247
 123 تهران استان احمرهالل تهران تهران زن،مرد 35 20 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7248
 199 گستر علم آزاد عالی آموزش موسسه انتهر تهران زن،مرد 35 40 شنیداری و دیداری آثار

 گروه آموزشی هیوا
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 404 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 43) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7249
 199 نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7250
 199 جهاندیده آزاد عالی آموزش هموسس ری تهران زن،مرد 35 20 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7251
 214 مشهد دانشگاهی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7252
 164 مشهد نوردیهوا صنعت مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 55 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 8009
 123 احمر استان زنجانهالل زنجان زنجان زن،مرد 35 40 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7253
 138 شیراز خبر شیراز فارس زن،مرد 35 20 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7254
 123 قزوین استان احمرهالل قزوین قزوین زن،مرد 30 40 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7255
 164 ماهان هواپیمایی شرکت کرمان کرمان زن،مرد 15 60 شنیداری و دیداری آثار

  - سیانگلی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7256
 212 اسدآباد هنر و فرهنگ اسدآباد همدان زن،مرد 30 40 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7257
 123 همدان استان احمرهالل همدان همدان زن،مرد 25 25 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7258
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 شنیداری و دیداری آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7259
 123 شرقیآذربایجان استان احمرهالل تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 75 - رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7260
 199 شبستر شبستر شرقی آذربایجان زن،مرد 30 45 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7261
 176 اردبیل صنعتی مدیریت سازمان اردبیل اردبیل زن،مرد 20 20 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7262
 212 اصفهان 2 واحد هنر و فرهنگ ناصفها اصفهان زن 15 60 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7263
 212 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7264
 212 فارس خبرگزاری تهران تهران زن،مرد 15 60 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7265
 126 شیرازی صیاد شهید تهران تهران مرد 30 40 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7266
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7267
 212 تهران 7واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7268
 212 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان جمیمتر ایحرفه کاردانی 7269
 212 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7270
 212 تهران 30 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 رسمی متون و مکتوب آثار

  - نگلیسیا زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7271
 212 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 25 50 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7272
 212 تهران 37 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 15 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7273
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7274
 212 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 55 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7275
 212 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 رسمی تونم و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7276
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 رسمی متون و مکتوب آثار

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



279 

 

 404 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 43) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

7277 
  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی *

 رسمی متون و مکتوب آثار
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 15 60

212 
 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7278
 119 اراندفتری و سردفتران کانون تهران تهران زن،مرد 15 60 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7279
 115 رعد نیکوکاری تهران تهران زن،مرد 15 30 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7280
 123 تهران استان احمرهالل تهران تهران زن،مرد 35 20 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7281
 199 گستر علم آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 35 40 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7282
 214 اهواز دانشگاهی جهاد اهواز خوزستان زن،مرد 45 30 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان یمترجم ایحرفه کاردانی 7283
 123 سمنان استان احمرهالل سمنان سمنان زن،مرد 20 35 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7284
 199 جنوب پارس نوید آزاد عالی آموزش موسسه شیراز فارس زن،مرد 15 45 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی انزب مترجمی ایحرفه کاردانی 7285
 199 الرستان الرستان فارس زن،مرد 30 40 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7286
 191 اسالمی علوم جهانی دانشگاه قم قم زن،مرد 25 25 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7287
 124 قم محالتی شهید قم قم زن،مرد 75 - سمیر متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7288
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 25 50 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7289
 164 بندرعباس هوانوردی صنعت عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 40 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7290
 199 کیش کیش هرمزگان زن،مرد 20 15 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7291
 123 همدان استان احمرهالل همدان همدان زن،مرد 25 25 رسمی متون و مکتوب آثار

  - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7292
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 رسمی متون و مکتوب آثار

  - فرانسوی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی 7293
 123 البرز استان احمرهالل کرج البرز زن،مرد 15 45 شنیداری و دیداری آثار

  - فرانسوی بانز مترجمی ایحرفه کاردانی 7294
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 رسمی متون و مکتوب آثار

 
 405 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 44) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -ش علمی مرکز آموز شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 212 تهران 5واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 پوشاک چاپ - چاپ ایحرفه کاردانی 7295
 176 بروجرد پوشزاگرس شرکت بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 پوشاک چاپ - چاپ ایحرفه کاردانی 7296

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 50 صحافی - چاپ ایحرفه کاردانی 7297
 212 شرقیآذربایجان

 212 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ اصفهان اصفهان زن،مرد 35 35 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی 7298
 212 تهران 5واحد  هنر و نگفره تهران تهران زن،مرد 35 40 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی 7299
 176 چینیتوس شرکت مشهد رضوی خراسان مرد 25 25 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی 7300

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 50 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی 7301
 212 شرقیآذربایجان

 212 تهران 5واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی 7302
 212 خبرنگاران مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی 7303

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرمان کرمان زن،مرد 30 20 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی 7304
 212 کرمان

 گروه آموزشی هیوا
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 405 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 44) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -ش علمی مرکز آموز شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 212 کرمانشاه 1 واحد هنر و فرهنگ کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 20 نشر و چاپ ایهحرف کاردانی 7305

 
 406 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 45) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

7306 
  ایحرفه کاردانی

 سنتی کاشی و سفال - دستی صنایع
 177 تهران استان دستی صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30

  ایحرفه کاردانی 7307
 و سیستان زن،مرد 30 30 سنتی کاشی و سفال - دستی صنایع

 177 ستانبلوچ و سیستان دستی صنایع زاهدان بلوچستان

  ایحرفه کاردانی 7308
  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره آبادخرم لرستان زن،مرد 40 35 سنتی کاشی و سفال - دستی صنایع

 177 لرستان استان گردشگری و دستی

  ایحرفه کاردانی 7309
 177 همدان اللجین دستی صنایع اللجین همدان زن،مرد 35 40 سنتی کاشی و سفال - دستی صنایع

  ایحرفه کاردانی 7310
 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره یزد یزد زن،مرد 40 30 سنتی کاشی و سفال - دستی صنایع

 177 یزد استان گردشگری و دستی 

 177 اردبیل دستی صنایع اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7311
 176 سپهر ایران فرش تولیدی شرکت اصفهان اصفهان زن،مرد 50 25 دستباف فرش - دستی ایعصن ایحرفه کاردانی 7312
 177 تهران استان دستی صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7313
 176 رضویخراسان واحد زرگانیبا مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7314
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7315

  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7316
 177 خوزستان استان گردشگری و دستی

 176 (شیراز) فارس واحد بازرگانی شیراز فارس زن،مرد 35 40 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7317
 103 المرد شهرستان ایحرفه و فنی المرد فارس زن،مرد 15 15 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7318
 103 بردسیر ایحرفه و فنی بردسیر کرمان زن 35 35 تبافدس فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7319
 103 جیرفت ایحرفه و فنی جیرفت کرمان زن 15 15 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7320
 177 کرمان استان جهانگردی خدمات کرمان کرمان زن،مرد 25 50 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7321
 177 بیستون میراث کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 25 50 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه نیکاردا 7322

 و کهگیلویه زن،مرد 35 35 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7323
 و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره یاسوج بویراحمد

 177 بویراحمد و کهگیلویه استان گردشگری

 103 رشت انصاری شهید ایحرفه و فنی رشت گیالن زن 30 40 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7324
 103 فومن ایحرفه و فنی فومن گیالن زن،مرد 25 25 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7325

  صنایع فرهنگی، میراث کل رهادا آبادخرم لرستان زن،مرد 40 35 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7326
 177 لرستان استان گردشگری و دستی

 177 همدان اللجین دستی صنایع اللجین همدان زن،مرد 35 40 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7327
 177 غربیبایجانآذر دستی صنایع ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7328
 177 تهران استان دستی صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7329
 177 همدان اللجین دستی صنایع اللجین همدان زن،مرد 35 40 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7330

  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره یزد یزد زن،مرد 30 40 چوبی وعاتمصن - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 7331
 177 یزد استان گردشگری و دستی

 103 ایالم ایحرفه و فنی ایالم ایالم زن،مرد 30 40 کفش و کیف طراحی ایحرفه کاردانی 7332
 176 (تهران) چرم تهران تهران زن،مرد 15 60 کفش و کیف طراحی ایحرفه کاردانی 7333

  ایحرفه کاردانی 7334
 177 غربیآذربایجان دستی صنایع ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال

  ایحرفه کاردانی 7335
 177 تهران استان دستی صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال

  ایحرفه کاردانی 7336
 176 سنگان آهنسنگ مجتمع خواف رضوی خراسان زن،مرد 35 25 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال

 ایحرفه کاردانی 7337
 199 بابک شهر بابکشهر کرمان زن،مرد 35 40 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال

  ایحرفه کاردانی 7338
 199 1 بروجرد روجردب لرستان زن،مرد 30 20 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال
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 406 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 45) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

  ایحرفه کاردانی 7339
  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره آبادخرم لرستان زن،مرد 40 35 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال

 177 لرستان استان گردشگری و دستی

  ایحرفه کاردانی 7340
 177 تانههگم میراث همدان همدان زن،مرد 35 40 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال

  ایحرفه کاردانی 7342
  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره یزد یزد زن،مرد 30 40 دست با زیورآالت ساخت - جواهر و طال

 177 یزد استان گردشگری و دستی

  ایحرفه کاردانی 7343
 103 ردبجنو ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 30 40 زیورآالت تراش و ساخت - جواهر و طال

 103 زنجان ایحرفه و فنی زنجان زنجان زن،مرد 20 55 سازیملیله - جواهر و طال ایحرفه کاردانی 7345

 
 407 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 46) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر اناست پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 214 تبریز دانشگاهی جهاد تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 55 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7346
 177 زتبری دستی صنایع تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 30 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7347
 212 غربیآذربایجان 1 واحد هنر و فرهنگ ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7348
 199 میاندوآب میاندوآب غربی آذربایجان زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7349
 176 سنترسیتی اصفهان اصفهان اصفهان زن،مرد 25 50 اخلید معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7350
 199 مبارکه مبارکه اصفهان زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7351
 199 آبادنجف آبادنجف اصفهان زن،مرد 15 55 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7352
 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن،مرد 20 50 داخلی ریمعما - معماری ایحرفه کاردانی 7353
 214 کرج دانشگاهی جهاد کرج البرز زن،مرد 20 30 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7354
 199 آبدانان آبدانان ایالم زن،مرد 15 45 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7355
 199 1 ایالم ایالم ایالم زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7356
 176 دکوراسیون و مبلمان صنفی انجمن تهران تهران زن،مرد 40 35 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7357
 142 تهران شهرداری بهسازی و سازینو سازمان تهران تهران زن،مرد 15 45 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7358

7359 
 پارسه رسم و طرح شرکت تهران تهران زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی *

215 
 استان مربوط اختصاص دارد. یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا ینشاغل یرشپذ یتظرف *

 215 آرا آروین هوشمندسازه مهندسین شرکت تهران تهران زن،مرد 40 35 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7360
 177 2 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7361
 177 3 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 45 30 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7362
 212 تهران 4واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7363
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7364
 212 تهران 10 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7365
 212 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7366
 212 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7367
 212 تهران 25 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7368
 212 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7369
 212 تهران 29 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 35 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7370
 212 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7371
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7372
 212 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7373
 212 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7374

7375 
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی *

212 
 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 212 پارس ادیبان گروه تهران تهران زن،مرد 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7376

 آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7377
 199 امیرکبیر فناوری و مدیریت 

 199 نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7378
 120 رودهن شهرداری رودهن تهران زن،مرد 50 25 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7379
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 407 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 46) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر اناست پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 داخلی معماری - یمعمار ایحرفه کاردانی 7380
 103 شهرکرد پیام تعاونی شهرکرد بختیاری

 199 1 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7381
 199 2 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7382
 120 مشهد شهرداری مشهد رضوی خراسان زن،مرد 40 35 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7383
 199 مهندسان آزاد عالی آموزش موسسه مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7384
 199 2 بجنورد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7385

  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7386
 177 خوزستان استان گردشگری و دستی

 176 گارشومون ییروشنا صنایع شرکت شهرمهدی سمنان زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7387
 199 آباده آباده فارس زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7388

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره شیراز فارس زن،مرد 20 40 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7389
 212 فارس

 199 جنوب پارس نوید آزاد عالی آموزش موسسه شیراز فارس زن،مرد 15 45 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7390
 214 قزوین دانشگاهی جهاد قزوین قزوین زن،مرد 30 30 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7391
 120 قم شهرداری قم قم مرد 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7392
 177 قم استان دستی صنایع قم قم زن 15 25 داخلی معماری - یمعمار ایحرفه کاردانی 7393
 177 سنندج دستی صنایع سنندج کردستان زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7394
 212 کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ سنندج کردستان زن،مرد 35 40 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7395
 214 کرمان دانشگاهی جهاد کرمان کرمان زن،مرد 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7396
 199 غرب آباداسالم غربآباداسالم کرمانشاه زن،مرد 35 - داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7397
 199 1 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7398
 199 1 کاووسگنبد گنبدکاووس گلستان زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7399
 214 بندرانزلی دانشگاهی جهاد بندرانزلی گیالن زن،مرد 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7400
 214 رشت دانشگاهی جهاد رشت گیالن ،مردزن 15 55 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7401
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 35 40 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7402
 212 لرستان 1 واحد هنر و فرهنگ کوهدشت لرستان زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7403
 212 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ آمل مازندران زن،مرد 40 - داخلی معماری - معماری ایفهحر کاردانی 7404
 212 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ بابل مازندران زن،مرد 15 30 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7405
 212 مازندران 1 واحد هنر و هنگفر ساری مازندران زن،مرد 75 - داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7406
 177 کالردشت گلدشت کالردشت مازندران زن،مرد 20 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7407
 212 مازندران 3 واحد هنر و فرهنگ محمودآباد مازندران زن،مرد 25 50 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7408
 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن،مرد 15 30 داخلی معماری - ریمعما ایحرفه کاردانی 7409
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 75 - داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7410

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره عباسبندر هرمزگان زن،مرد 35 35 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7411
 212 هرمزگان

 120 قشم شهرداری قشم هرمزگان زن،مرد 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7412
 199 میناب میناب هرمزگان زن،مرد 35 40 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7413
 177 همدان اللجین دستی صنایع اللجین همدان زن،مرد 35 40 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7414
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7415
 215 یزد شهرسازی و ساختمان یزد یزد زن،مرد 35 35 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی 7416
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 خوشنویسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7417
 177 تبریز دستی صنایع تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 30 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7418
 212 اردبیل 1 واحد هنر و فرهنگ اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7419
 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن،مرد 20 50 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7420
 214 کرج دانشگاهی جهاد کرج البرز زن،مرد 15 50 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7421
 212 فارس خبرگزاری تهران تهران زن،مرد 15 60 عکاسی - میتجس هنرهای ایحرفه کاردانی 7422
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7423
 212 تهران 12 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 55 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7424
 212 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه اردانیک 7425
 212 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 15 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7426
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7427
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 407 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 46) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر اناست پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 212 تهران 41 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 30 45 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7428
 212 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7429
 212 تهران 48 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7430

7431 
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 15 60 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی *

212 
 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 212 خبرنگاران مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7432
 138 شیراز خبر شیراز فارس زن،مرد 35 20 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7433

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره قزوین قزوین زن،مرد 25 50 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7434
 212 قزوین

 212 قم واحد هنر و فرهنگ قم قم زن 15 60 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7435

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرمان کرمان زن،مرد 30 20 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7436
 212 کرمان

 199 3 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 20 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7437
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 20 50 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7438
 212 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ آمل مازندران زن،مرد 15 25 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7439
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 25 50 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه دانیکار 7440
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7441
 177 تبریز دستی صنایع بریزت شرقی آذربایجان زن،مرد 15 30 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7442
 212 غربیآذربایجان 1 واحد هنر و فرهنگ ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7443
 199 بیدگل و آران بیدگل و آران اصفهان زن،مرد 15 25 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7444
 177 اصفهان جهان نقش دستی صنایع اصفهان اصفهان زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7445
 212 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ اصفهان اصفهان زن،مرد 35 35 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7446
 199 شهرزرین شهرزرین اصفهان زن،مرد 22 53 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7447
 118 کاشان 17 واحد کارگر خانه کاشان اصفهان زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7448
 199 مبارکه مبارکه اصفهان زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7449
 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج زالبر زن،مرد 15 35 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7450
 214 کرج دانشگاهی جهاد کرج البرز زن،مرد 35 40 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7451
 212 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7452

  محصوالت تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 گرافیک - تجسمی هنرهای ایهحرف کاردانی 7453
 212 سروش تصویری و صوتی

 177 2 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7454
 212 تهران 1واحد  هنر و فرهنگ رانته تهران زن،مرد 30 45 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7455
 212 تهران 5واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7456
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7457
 212 تهران 10 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 گرافیک - تجسمی یهنرها ایحرفه کاردانی 7458
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7459
 212 تهران 12 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 55 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7460
 212 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7461
 212 تهران 15 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7462
 212 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7463
 212 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7465
 212 تهران 26 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7466
 212 تهران 30 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7467
 212 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7468
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ رانته تهران زن،مرد 40 35 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7469
 212 تهران 35 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7470
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7471
 212 تهران 44 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 گرافیک - تجسمی رهایهن ایحرفه کاردانی 7472
 212 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7473
 199 1 حیدریه ربتت حیدریهتربت رضوی خراسان زن،مرد 20 20 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7474
 199 1 سبزوار سبزوار رضوی خراسان زن،مرد 35 40 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7475
 212 خبرنگاران مشهد رضوی خراسان زن،مرد 45 30 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7476

 گروه آموزشی هیوا
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 407 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 46) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر اناست پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 212 رضویخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ مشهد رضوی نخراسا زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7477
 176 مقصود چینی تولیدی مجتمع مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7478
 199 1 نیشابور نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7479
 199 2 بجنورد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایفهحر کاردانی 7480
 176 گارشومون روشنایی صنایع شرکت شهرمهدی سمنان زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7481
 199 ادپاسارگ پاسارگاد فارس زن،مرد 35 40 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7482
 138 شیراز خبر شیراز فارس زن،مرد 35 20 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7483
 199 الرستان الرستان فارس زن،مرد 30 40 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7484

 صنعتی شهرک قزوین زن،مرد 40 35 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7485
 118 قزوین واحد کارگر خانه البرز

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره قزوین قزوین زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7486
 212 قزوین

 177 قم استان دستی صنایع قم قم زن 15 35 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7487
 212 قم واحد هنر و فرهنگ قم قم زن 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7488
 212 کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ سنندج کردستان زن،مرد 35 40 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7489
 212 کرمان واحد هنری حوزه کرمان کرمان زن 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7490
 177 بیستون میراث کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7491

 و کهگیلویه زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7492
 199 1 یاسوج یاسوج بویراحمد

 199 آستارا آستارا گیالن زن،مرد 20 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7493
 214 بندرانزلی دانشگاهی جهاد بندرانزلی گیالن زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7494
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 20 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7495

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره آبادخرم ستانلر زن،مرد 45 30 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7496
 212 لرستان

 212 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ آمل مازندران زن،مرد 35 - گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7497
 212 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ بابل مازندران زن،مرد 35 - گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7498
 199 بهشهر بهشهر مازندران زن،مرد 20 55 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7499
 177 کالردشت گلدشت کالردشت مازندران زن،مرد 20 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7500
 212 مازندران 3 واحد هنر و هنگفر محمودآباد مازندران زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7501
 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن،مرد 15 15 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7502
 177 مرکزی استان دستی صنایع اراک مرکزی زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7503
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی یهنرها ایحرفه کاردانی 7504
 212 خمین 1 واحد هنر و فرهنگ خمین مرکزی زن،مرد 25 50 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7505
 199 1 بندرعباس عباسبندر هرمزگان زن،مرد 20 35 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7506
 199 کیش کیش هرمزگان زن،مرد 20 15 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7507
 177 همدان اللجین دستی صنایع اللجین همدان زن،مرد 75 - گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7508
 212 همدان 1 حدوا هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7509
 212 یزد 1 واحد هنر و فرهنگ یزد یزد زن،مرد 35 35 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7510
 177 تبریز دستی صنایع تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 30 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7511
 214 کرج دانشگاهی جهاد کرج البرز ،مردزن 15 40 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7512
 177 تهران استان دستی صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7513
 212 تهران 12 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 55 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7514
 212 تهران 47 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 نقاشی - تجسمی ایهنره ایحرفه کاردانی 7515

7516 
 تهران 49 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 15 60 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی *

212 
 البرز و تهران اختصاص دارد. یهااستان یکدرشته محل به داوطلبان بوم یندر ا یرشپذ یتظرف *

 212 قم واحد هنر و فرهنگ قم قم زن 15 60 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7517
 212 کرمان واحد هنری حوزه کرمان کرمان زن 15 60 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7518
 212 کرمانشاه 1 واحد رهن و فرهنگ کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 25 25 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7519

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره آبادخرم لرستان زن،مرد 45 30 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7520
 212 لرستان

 212 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ آمل مازندران زن،مرد 35 - نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7521
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 15 60 نقاشی - تجسمی هنرهای ایرفهح کاردانی 7522

 گروه آموزشی هیوا
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 407 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 46) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر اناست پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7523

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره بریزت شرقی آذربایجان زن،مرد 15 50 یرانیا نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7524
 212 شرقیآذربایجان

 177 اصفهان جهان نقش دستی صنایع اصفهان اصفهان زن،مرد 15 60 یرانیا نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7525
 177 تهران تاناس دستی صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 یرانیا نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7526
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7527
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7528
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 ایرانی نقاشی - یتجسم هنرهای ایحرفه کاردانی 7529
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7530
 177 قم اناست دستی صنایع قم قم زن 15 20 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7531
 212 تهران 6واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 دیواری نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 7532

 
 408 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 47) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 تجنسی پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 میانه ایحرفه و فنی میانه شرقی آذربایجان زن 15 25 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7533
 103 بیلارد ایحرفه و فنی اردبیل اردبیل زن،مرد 15 15 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7534
 103 کاشان ایحرفه و فنی کاشان اصفهان زن 15 60 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7535
 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن 15 35 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7536
 103 ایالم ایحرفه و فنی ایالم ایالم زن 30 30 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7537
 212 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7538
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 40 35 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7539
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7540

 و چهارمحال زن 20 55 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7541
 103 شهرکرد یک شماره ایحرفه و فنی شهرکرد بختیاری

 199 قوچان قوچان رضوی خراسان زن،مرد 25 50 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7542
 103 مشهد ایحرفه و فنی مشهد رضوی خراسان زن 20 40 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7543
 199 1 نیشابور نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7544
 103 شیروان ایحرفه و فنی شیروان یشمال خراسان زن 15 50 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7545
 103 (ع) علی امام ایحرفه و فنی اهواز خوزستان زن 15 60 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7546
 103 دزفول ایحرفه و فنی دزفول خوزستان زن 15 60 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7547
 103 زنجان ایحرفه و فنی زنجان زنجان زن،مرد 20 55 لباس ژیتکنولو و دوخت ایحرفه کاردانی 7548
 103 سمنان ایحرفه و فنی سمنان سمنان زن 30 30 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7549

 و سیستان زن 20 50 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7550
 103 ایرانشهر ایحرفه و فنی ایرانشهر بلوچستان

 و سیستان زن 30 40 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7551
 103 زابل ایحرفه و فنی زابل بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 30 45 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7552
 103 زاهدان ایحرفه و فنی زاهدان بلوچستان

 و نسیستا زن 15 40 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7553
 103 سراوان ایحرفه و فنی سراوان بلوچستان

 103 فارسخلیج ایحرفه و فنی شیراز فارس زن،مرد 15 30 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7554
 214 قزوین دانشگاهی جهاد قزوین قزوین زن 30 30 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7555
 103 پردیسان( ع) رضا امام ایحرفه و فنی قم قم زن 50 25 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7556
 103 جیرفت ایحرفه و فنی جیرفت کرمان زن 15 15 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7557
 103 پاوه ایحرفه و فنی پاوه کرمانشاه زن،مرد 30 45 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7558
 103 سنقر ایحرفه و فنی سنقر کرمانشاه زن 15 30 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7559
 103 کرمانشاه پیشرفته هایمهارت ایحرفه و فنی کرمانشاه کرمانشاه زن 15 60 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7560

  فنون و علوم پیشگامان تعاونی شرکت گرگان لستانگ زن،مرد 30 45 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7561
 103 گلستان نوین

 103 فومن ایحرفه و فنی فومن گیالن زن 25 25 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7562
 176 بروجرد پوشزاگرس شرکت بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7563

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 

user
Rectangle



286 

 

 408 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 47) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 تجنسی پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 آبادخرم ایحرفه و فنی آبادخرم لرستان زن 30 45 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه یکاردان 7564
 199 1 کوهدشت کوهدشت لرستان زن،مرد 15 35 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7565
 212 بابل 4 واحد هنر و فرهنگ بابل مازندران زن 25 35 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7566
 199 بهشهر بهشهر مازندران زن،مرد 20 55 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7567
 103 هتلداری ایحرفه و فنی ساری مازندران زن،مرد 30 30 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7568
 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن 15 20 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7569
 103 تخصصی و یک درجه ایحرفه و فنی اراک مرکزی زن 25 35 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7570
 103 ساوه مهارت ایحرفه و فنی ساوه مرکزی زن 15 60 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7571
 212 اسدآباد هنر و فرهنگ اسدآباد همدان زن،مرد 30 40 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7572
 103 یزد ایخامنه الهآیت ایحرفه و فنی یزد یزد زن 35 40 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی 7573
 103 تبریز یک شماره ایحرفه و فنی تبریز شرقی آذربایجان زن 30 45 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7574
 177 غربیآذربایجان دستی صنایع ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 لباس طراحی ایحرفه انیکارد 7575
 103 ارومیه ایحرفه و فنی ارومیه غربی آذربایجان مرد 40 30 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7576
 199 3 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7577
 103 اصفهان ایحرفه و فنی اصفهان اصفهان زن 15 35 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7578
 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن 15 35 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7579
 212 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ بوشهر بوشهر زن،مرد 25 50 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7580
 214 4 تهران دانشگاهی جهاد تهران تهران زن 20 15 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7581
 176 (تهران) چرم تهران تهران زن،مرد 15 60 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7582
 177 تهران استان دستی صنایع تهران تهران زن 45 30 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7583
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 45 30 لباس طراحی ایحرفه ردانیکا 7584
 212 تهران 20 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7585
 212 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7586
 212 تهران 32 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 25 50 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7587
 212 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن 40 35 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7588
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7589
 212 تهران 48 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7590

 و چهارمحال زن،مرد 25 50 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7591
 103 شهرکرد پیام تعاونی شهرکرد بختیاری

 استان اجتماعی رفاه و رکا تعاون، کل اداره مشهد رضوی خراسان زن 30 40 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7592
 103 رضویخراسان

 و سیستان زن،مرد 30 30 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7593
 177 بلوچستان و سیستان دستی صنایع زاهدان بلوچستان

 214 قزوین دانشگاهی جهاد قزوین قزوین زن 30 30 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7594
 103 بردسیر ایحرفه و فنی بردسیر کرمان زن 35 35 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7595
 212 کرمان واحد هنری حوزه کرمان کرمان زن 15 60 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7596
 177 بیستون میراث کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 20 55 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7597
 214 بندرانزلی دانشگاهی جهاد بندرانزلی گیالن زن،مرد 15 60 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7598
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن 15 60 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7599
 103 رشت انصاری شهید ایحرفه و فنی رشت گیالن زن 30 40 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7600

 کنندگانتولید تعاونی شرکت بروجرد لرستان دزن،مر 40 35 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7601
 176 بروجرد دامپروری و صنعت،کشاورزی

 176 بروجرد پوشزاگرس شرکت بروجرد لرستان زن،مرد 35 40 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7602

 ستانا اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7603
 212 لرستان

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره آبادخرم لرستان زن،مرد 40 35 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7604
 177 لرستان استان گردشگری

 212 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ ساری مازندران زن،مرد 75 - لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7605
 212 مازندران 2 واحد هنر و فرهنگ نوشهر مازندران زن 15 10 لباس یطراح ایحرفه کاردانی 7606
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن 15 60 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7607
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 لباس طراحی ایحرفه کاردانی 7608
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 409 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 48) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 103 اصفهان ایحرفه و فنی اصفهان اصفهان زن،مرد 15 35 آشپزی ایحرفه کاردانی 7609

 ایمنطقه و گردشگری توسعه تعاونی شرکت کرج البرز زن،مرد 25 50 آشپزی ایحرفه کاردانی 7610
 103 آسارا البرز نگین

  و پذیرایی تاالرهای صنف اتحادیه تهران تهران زن،مرد 20 15 آشپزی ایحرفه کاردانی 7611
 176 تهران مجالس تجهیزات

 پارسیان تفریحی مراکز و سیاحتی شرکت تهران تهران ،مردزن 30 45 آشپزی ایحرفه کاردانی 7612
 133 (خاص سهامی)

 212 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 آشپزی ایحرفه کاردانی 7613
 212 تهران 37 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 15 آشپزی ایحرفه کاردانی 7614
 103 مشهد ایحرفه و فنی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 40 آشپزی ایحرفه کاردانی 7615
 177 توس درویشی مجلل هتل مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 آشپزی ایحرفه کاردانی 7616
 103 بجنورد ایحرفه و فنی بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 30 40 آشپزی ایحرفه کاردانی 7617
 177 قم استان دستی صنایع قم قم مرد 15 35 آشپزی ایحرفه کاردانی 7618
 177 کرمان استان جهانگردی خدمات کرمان کرمان زن،مرد 20 40 آشپزی ایحرفه کاردانی 7619
 177 (میزبان) بابلسر گستر فراگردش شرکت بابلسر مازندران زن،مرد 30 40 آشپزی ایحرفه کاردانی 7620
 103 هتلداری ایحرفه و فنی ساری مازندران ردزن،م 30 30 آشپزی ایحرفه کاردانی 7621
 103 یزد ایخامنه الهآیت ایحرفه و فنی یزد یزد زن،مرد 35 40 آشپزی ایحرفه کاردانی 7622
 154 سحر نانثمین شرکت تهران تهران زن،مرد 20 30 قنادی ایحرفه کاردانی 7623
 212 تهران 37 واحد هنر و فرهنگ انتهر تهران زن،مرد 20 15 قنادی ایحرفه کاردانی 7624
 103 مشهد ایحرفه و فنی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 40 قنادی ایحرفه کاردانی 7625
 177 (میزبان) بابلسر گستر فراگردش شرکت بابلسر مازندران زن،مرد 30 40 قنادی ایحرفه کاردانی 7626
 177 تبریز دستی صنایع تبریز شرقی ایجانآذرب زن،مرد 15 30 گردشگری ایحرفه کاردانی 7627
 177 غربیآذربایجان دستی صنایع ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 گردشگری ایحرفه کاردانی 7628
 177 اردبیل دستی صنایع اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 گردشگری ایحرفه کاردانی 7629
 177 اصفهان جهان نقش دستی صنایع اصفهان صفهانا زن،مرد 15 60 گردشگری ایحرفه کاردانی 7630

 ایمنطقه و گردشگری توسعه تعاونی شرکت کرج البرز زن،مرد 25 50 گردشگری ایحرفه کاردانی 7631
 103 آسارا البرز نگین

 177 کاراد اندیشه تالشگران شرکت تهران تهران زن،مرد 20 15 گردشگری ایحرفه کاردانی 7632

 پارسیان تفریحی مراکز و سیاحتی شرکت تهران تهران زن،مرد 30 45 گردشگری ایرفهح کاردانی 7633
 133 (خاص سهامی)

 177 تهران استان دستی صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 گردشگری ایحرفه کاردانی 7634
 177 2 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 15 60 گردشگری ایحرفه کاردانی 7635
 177 3 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 45 30 گردشگری ایحرفه کاردانی 7636
 212 تهران 23 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 گردشگری ایحرفه کاردانی 7638
 212 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 گردشگری ایحرفه کاردانی 7639
 214 مشهد دانشگاهی جهاد مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 گردشگری ایحرفه اردانیک 7640
 103 مشهد ایحرفه و فنی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 40 گردشگری ایحرفه کاردانی 7641
 177 رضویخراسان میراث مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 گردشگری ایحرفه کاردانی 7642
 177 توس درویشی مجلل هتل مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 گردشگری ایرفهح کاردانی 7643
 177 پردیسان جهانگردی و هتلداری مشهد رضوی خراسان مرد 25 35 گردشگری ایحرفه کاردانی 7644
 199 1 نیشابور نیشابور رضوی خراسان زن،مرد 35 20 گردشگری ایحرفه کاردانی 7645
 120 شمالیخراسان شهرداری بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 25 50 گردشگری ایحرفه کاردانی 7646

  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 گردشگری ایحرفه کاردانی 7647
 177 خوزستان استان گردشگری و دستی

 177 زنجان میراث زنجان زنجان زن،مرد 35 40 گردشگری ایحرفه کاردانی 7648

 و سیستان زن،مرد 35 35 گردشگری ایحرفه کاردانی 7649
 141 چابهار چابهار بلوچستان

 و سیستان زن،مرد 30 30 گردشگری ایحرفه کاردانی 7650
 177 بلوچستان و سیستان دستی صنایع زاهدان بلوچستان

 استان اسالمی دارشا و فرهنگ کل اداره شیراز فارس زن،مرد 20 40 گردشگری ایحرفه کاردانی 7651
 212 فارس

 176 سازمان مدیریت صنعتی شیراز شیراز فارس زن،مرد 40 35 گردشگری ایحرفه کاردانی 8015
 199 الموت کالیهمعلم قزوین زن،مرد 35 40 گردشگری ایحرفه کاردانی 7652
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 409 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 48) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 177 سنندج دستی صنایع سنندج کردستان زن،مرد 25 50 گردشگری ایحرفه کاردانی 7653
 177 کرمان استان جهانگردی خدمات کرمان کرمان زن،مرد 25 50 گردشگری ایحرفه کاردانی 7654
 177 بیستون میراث کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 15 60 گردشگری ایحرفه کاردانی 7655

 و کهگیلویه زن،مرد 35 35 گردشگری ایحرفه کاردانی 7656
 و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره یاسوج بویراحمد

 177 بویراحمد و کهگیلویه استان گردشگری

 199 1 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 گردشگری ایحرفه کاردانی 7657
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 30 45 گردشگری ایحرفه کاردانی 7658

  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره آبادخرم لرستان زن،مرد 40 35 گردشگری ایحرفه کاردانی 7659
 177 لرستان استان گردشگری و دستی

 103 هتلداری ایحرفه و فنی ساری مازندران زن،مرد 30 30 گردشگری ایحرفه کاردانی 7660
 177 کالردشت گلدشت کالردشت مازندران زن،مرد 70 - گردشگری ایحرفه کاردانی 7661
 177 مرکزی استان دستی صنایع اراک مرکزی زن،مرد 15 60 دشگریگر ایحرفه کاردانی 7662
 120 قشم شهرداری قشم هرمزگان زن،مرد 15 60 گردشگری ایحرفه کاردانی 7663
 199 کیش کیش هرمزگان زن،مرد 20 15 گردشگری ایحرفه کاردانی 7664
 177 انههگمت میراث همدان همدان زن،مرد 35 40 گردشگری ایحرفه کاردانی 7665

  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره یزد یزد زن،مرد 40 30 گردشگری ایحرفه کاردانی 7666
 177 یزد استان گردشگری و دستی

 177 غربیآذربایجان دستی صنایع ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 هتلداری ایحرفه کاردانی 7667
 177 اردبیل دستی صنایع اردبیل ردبیلا زن،مرد 70 - هتلداری ایحرفه کاردانی 7668
 176 سنترسیتی اصفهان اصفهان اصفهان زن،مرد 40 35 هتلداری ایحرفه کاردانی 7669
 177 اصفهان جهان نقش دستی صنایع اصفهان اصفهان زن،مرد 15 60 هتلداری ایحرفه کاردانی 7670

 ایمنطقه و گردشگری توسعه تعاونی کتشر کرج البرز زن،مرد 25 50 هتلداری ایحرفه کاردانی 7671
 103 آسارا البرز نگین

  و پذیرایی تاالرهای صنف اتحادیه تهران تهران زن،مرد 20 15 هتلداری ایحرفه کاردانی 7672
 176 تهران مجالس تجهیزات

 177 کاراد اندیشه تالشگران شرکت تهران تهران زن،مرد 20 15 هتلداری ایحرفه کاردانی 7673

 پارسیان تفریحی مراکز و سیاحتی شرکت تهران تهران زن،مرد 30 45 هتلداری ایحرفه کاردانی 7674
 133 (خاص سهامی)

 177 تهران استان دستی صنایع تهران تهران زن،مرد 45 30 هتلداری ایحرفه کاردانی 7675
 177 2 رانته جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 15 60 هتلداری ایحرفه کاردانی 7676
 177 3 تهران جهانگردی صنعت تهران تهران زن،مرد 45 30 هتلداری ایحرفه کاردانی 7677
 212 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 40 35 هتلداری ایحرفه کاردانی 7679
 212 تهران 37 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 15 هتلداری ایحرفه کاردانی 7680
 103 مشهد ایحرفه و فنی مشهد رضوی خراسان زن،مرد 20 40 هتلداری ایحرفه کاردانی 7681
 177 رضویخراسان میراث مشهد رضوی خراسان زن،مرد 15 60 هتلداری ایحرفه کاردانی 7682
 177 توس درویشی مجلل هتل مشهد رضوی خراسان زن،مرد 30 40 هتلداری ایحرفه کاردانی 7683
 177 پردیسان جهانگردی و هتلداری مشهد رضوی خراسان مرد 60 - هتلداری ایحرفه کاردانی 7684

 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره اهواز خوزستان زن،مرد 35 35 هتلداری ایحرفه کاردانی 7685
 177 خوزستان استان گردشگری و دستی

 و سیستان زن،مرد 30 30 هتلداری ایحرفه کاردانی 7686
 177 بلوچستان و سیستان دستی صنایع زاهدان بلوچستان

 199 الموت کالیهمعلم قزوین زن،مرد 35 40 هتلداری ایحرفه کاردانی 7687
 177 قم استان دستی صنایع قم قم زن 15 35 هتلداری ایحرفه کاردانی 7688
 177 سنندج دستی صنایع سنندج کردستان زن،مرد 25 50 هتلداری ایحرفه کاردانی 7689
 177 کرمان استان جهانگردی خدمات کرمان کرمان زن،مرد 25 50 هتلداری ایحرفه کاردانی 7690
 177 بیستون میراث کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 30 45 هتلداری ایحرفه کاردانی 7691
 177 (میزبان) ربابلس گستر فراگردش شرکت بابلسر مازندران زن،مرد 30 40 هتلداری ایحرفه کاردانی 7692
 103 هتلداری ایحرفه و فنی ساری مازندران زن،مرد 30 30 هتلداری ایحرفه کاردانی 7693
 177 کالردشت گلدشت کالردشت مازندران زن،مرد 20 50 هتلداری ایحرفه کاردانی 7694
 199 کیش کیش هرمزگان زن،مرد 20 15 هتلداری ایحرفه کاردانی 7695
 177 هگمتانه میراث همدان همدان زن،مرد 35 40 هتلداری ایهحرف کاردانی 7696

  صنایع فرهنگی، میراث کل اداره یزد یزد زن،مرد 40 30 هتلداری ایحرفه کاردانی 7697
 177 یزد استان گردشگری و دستی
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 410 آموزشی رگروهزی - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 49) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7698
 212 شرقیآذربایجان

 212 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ اصفهان اصفهان زن،مرد 35 35 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7699
 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن،مرد 15 25 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7700
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7701

 تصویری و صوتی محصوالت تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7702
 212 سروش

 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7703
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 50 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7704
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7705

 و چهارمحال زن،مرد 35 40 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7706
 214 شهرکرد دانشگاهی جهاد شهرکرد بختیاری

 212 رضویانخراس 2 واحد هنر و فرهنگ مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7707
 199 2 بجنورد بجنورد شمالی خراسان زن،مرد 15 60 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7708
 199 جنوب پارس نوید آزاد عالی آموزش موسسه شیراز فارس زن،مرد 15 45 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7709
 212 قم واحد هنر و فرهنگ قم قم زن،مرد 15 60 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7710
 199 1 بروجرد بروجرد لرستان زن،مرد 45 30 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7711
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 25 50 انیمیشن ایحرفه کاردانی 7712
 212 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ اصفهان اصفهان زن،مرد 30 20 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی 7713
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی 7714

  محصوالت تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی 7715
 212 سروش تصویری و صوتی

 212 تهران 11 واحد رهن و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی 7716
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی 7717
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی 7718
 212 غربیآذربایجان 1 واحد هنر و فرهنگ ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 30 45 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی 7719
 138 رسانه تهران تهران مرد 35 40 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی 7720

  محصوالت تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی 7721
 212 سروش تصویری و صوتی

 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی 7722
 212 رضویخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی 7723

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره شیراز فارس زن،مرد 60 - برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی 7724
 212 فارس

 212 قم واحد هنر و فرهنگ قم قم زن،مرد 15 60 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی 7725
 212 کرمانشاه 1 واحد هنر و فرهنگ کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 25 25 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی 7726
 212 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ ساری مازندران زن،مرد 35 40 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی 7727

 محصوالت تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 ویژه هایجلوه - سینما ایحرفه کاردانی 7728
 212 سروش تصویری و صوتی 

 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 صدابرداری - سینما ایحرفه کاردانی 7729
 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن،مرد 15 15 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7730
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7731
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7732
 212 تهران 48 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 20 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7733

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرمان کرمان زن،مرد 30 20 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7734
 212 کرمان

 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 20 55 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7735

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره آبادخرم لرستان زن،مرد 45 30 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7736
 212 لرستان

 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7737
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 نویسینامهفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7738
 212 رضویخراسان 2 واحد هنر و فرهنگ مشهد رضوی خراسان زن،مرد 25 50 نویسینامهفیلم - سینما ایحرفه کاردانی 7739
 138 اردبیل خبر اردبیل اردبیل زن،مرد 35 35 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی 7740

 گروه آموزشی هیوا
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 410 آموزشی رگروهزی - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 49) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 138 خبر کاربردی - علمی دانشکده تهران تهران زن،مرد 35 20 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی 7741
 212 فارس خبرگزاری تهران تهران زن،مرد 15 60 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی 7742
 212 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 15 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی 7743
 138 شیراز خبر شیراز فارس زن،مرد 35 20 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی 7744
 138 میبد خبر میبد یزد زن،مرد 25 25 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی 7745
 212 یزد 1 واحد هنر و فرهنگ یزد یزد زن،مرد 35 35 خبری عکاسی ایحرفه انیکارد 7746
 138 اردبیل خبر اردبیل اردبیل زن،مرد 40 35 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی 7747
 212 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ اصفهان اصفهان زن،مرد 35 35 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی 7748
 138 رسانه تهران تهران زن،مرد 35 40 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی 7749

 محصوالت تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی 7750
 212 سروش تصویری و صوتی

 212 تهران 4واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی 7751
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی 7752
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی 7753
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی 7754
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی 7755

 
 411 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 50) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  کاربردی -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 212 (موسیقی) 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 15 60 ایرانی آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی 7756
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 ایرانی آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی 7757
 199 نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 ایرانی آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی 7758

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 50 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7759
 212 شرقیآذربایجان

 177 غربیآذربایجان دستی صنایع ارومیه غربی آذربایجان زن،مرد 35 35 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7760
 199 3 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان زن،مرد 15 60 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7761

7762 
 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ اصفهان اصفهان زن،مرد 35 35 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی ●

212 
 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانپذیرفته از ●

 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن،مرد 15 35 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7763
 127 (امانی سرلشکر شهید) نزاجا پشتیبانی تهران تهران مرد 20 30 ایرانی ساز نوازندگی - یموسیق ایحرفه کاردانی 7764
 212 تهران 4واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7765
 212 (موسیقی) 11 واحد هنر و فرهنگ تهران رانته زن،مرد 15 60 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7766
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7767
 199 نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه تهران تهران زن،مرد 25 20 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7768
 199 ابهر ابهر زنجان زن،مرد 75 - ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7769

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره زنجان زنجان زن،مرد 75 - ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7770
 212 زنجان

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره شیراز فارس زن،مرد 20 40 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7771
 212 فارس

7772 
 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره قزوین قزوین زن،مرد 25 50 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی ●

 212 قزوین
 به عمل خواهد آمد. یمصاحبه تخصص شدگانیرفتهاز پذ ●

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرمان کرمان زن،مرد 30 20 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه دانیکار 7773
 212 کرمان

 212 کرمانشاه 1 واحد هنر و فرهنگ کرمانشاه کرمانشاه زن،مرد 25 25 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7774
 199 1 گرگان گرگان گلستان زن،مرد 30 45 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7775

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره آبادخرم لرستان زن،مرد 30 45 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7776
 212 لرستان

 212 مازندران 5 واحد هنر و فرهنگ آمل انمازندر زن،مرد 35 - ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7777
 212 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ ساری مازندران زن،مرد 35 40 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7778
 177 مرکزی استان دستی صنایع اراک مرکزی زن،مرد 15 60 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7779
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 411 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 50) شماره جدول

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  اربردیک -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 25 50 یرانیا ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7780
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 یرانیا ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7781
 212 یزد االئمه جواد یزد یزد زن،مرد 30 45 یرانیا ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 7782

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 35 40 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی 7783
 212 شرقیآذربایجان

7784 
 اصفهان 1 دواح هنر و فرهنگ اصفهان اصفهان زن،مرد 35 40 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی ●

212 
 کدرشته مصاحبه به عمل خواهد آمد. ینا شدگانیرفتهاز پذ ●

 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن،مرد 35 40 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی 7785
 212 تهران 4واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی 7786
 212 (موسیقی) 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 35 40 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی 7787
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی 7788

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره شیراز فارس زن،مرد 35 40 کالسیک ساز نوازندگی ایحرفه کاردانی 7789
 212 فارس

 

 412 آموزشی زیرگروه - هنر و فرهنگ آموزشی گروه تحصیلی هایرشته عناوین و محل رشته کد(: 51) شماره جدول ادامه

 رشته عنوان کدرشته
 ظرفیت
 جنسیت پذیرش

کد  ربردیکا -مرکز آموزش علمی  شهر استان پذیرش
 اشتغال

 شاغل آزاد

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 50 بازیگری ایحرفه کاردانی 7790
 212 شرقیآذربایجان

 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرج البرز زن،مرد 15 35 بازیگری ایحرفه کاردانی 7791
 138 رسانه تهران تهران مرد 35 40 بازیگری ایحرفه کاردانی 7792

  تولیدی شرکت تهران تهران زن،مرد 35 20 بازیگری ایحرفه کاردانی 7793
 212 سروش تصویری و صوتی محصوالت

 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 45 30 بازیگری ایحرفه کاردانی 7794
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 بازیگری ایحرفه کاردانی 7795
 212 تهران 46 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 20 بازیگری ایحرفه کاردانی 7796

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره کرمان کرمان زن،مرد 30 20 بازیگری ایحرفه کاردانی 7797
 212 کرمان

 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن،مرد 35 40 بازیگری ایحرفه کاردانی 7798
 212 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ ساری مازندران زن،مرد 35 40 بازیگری ایحرفه کاردانی 7799
 212 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ اراک مرکزی زن،مرد 15 60 بازیگری ایحرفه کاردانی 7800
 212 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ همدان همدان زن،مرد 15 60 بازیگری ایحرفه کاردانی 7801

 استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره تبریز شرقی آذربایجان زن،مرد 15 50 گریم ایحرفه کاردانی 7802
 212 شرقیآذربایجان

 212 البرز استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل ارهاد کرج البرز زن،مرد 25 45 گریم ایحرفه کاردانی 7803

  تولیدی شرکت تهران تهران زن 35 20 گریم ایحرفه کاردانی 7804
 212 سروش تصویری و صوتی محصوالت

 212 تهران 4واحد  هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 گریم ایحرفه کاردانی 7805
 212 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ تهران انتهر زن 45 30 گریم ایحرفه کاردانی 7806
 212 تهران 12 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 20 55 گریم ایحرفه کاردانی 7807
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 گریم ایحرفه کاردانی 7808
 103 شایان زیبای گستردانش تعاونی رکتش کرمان کرمان زن،مرد 35 20 گریم ایحرفه کاردانی 7809
 103 شمال دانیال شرکت رشت گیالن زن،مرد 40 35 گریم ایحرفه کاردانی 7810
 212 (رشت) گیالن 1 واحد هنر و فرهنگ رشت گیالن زن 35 40 گریم ایحرفه کاردانی 7811
 212 مازندران 1 واحد هنر و فرهنگ ساری مازندران زن 35 40 گریم ایحرفه کاردانی 7812
 212 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ تهران تهران زن،مرد 25 50 صحنه طراحی - نمایشی هنرهای ایحرفه کاردانی 7813
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(: نشانی، شماره تلفن و دورنگار واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی52جدول شماره )  

 دورنگار شماره تلفن نشانی واحد استانی ردیف
کد 

 شهرستان

 041 35430403 35430411 تبریز ـ انتهای خیابان طالقانی آذربایجان شرقی 1

 044 3369668 33370064 ارومیه ـ بلوار امامت ـ جنب شرکت عمران آذربایجان غربی آذربایجان غربی 2

 045 35516325 35520465 48آبان ـ پالک  13اردبیل  ـ خیابان دانشگاه ـ خیابان  اردبیل 3

 031 33377140 33355083 اصفهان ـ بزرگراه شهید خرازی ـ نبش صمدیه لباف غربی اصفهان 4

 البرز 5
 ـ شهر ـ بلوار موالنا ـ بین خیابان کسری شمالی و فرمانداری شمالی کرج ـ جهان

 ساختمان نیلوفرـ  1397قطعه 
34494067 34494065 026 

 084 32237873 32237871 رودیبلوار شهید خرم ایالم ـ میدان مخابرات ـ ابتدای ایالم 6

 077 33451719 33451721 بوشهر ـ خیابان بهمنی بوشهر 7

 تهران 8
 بعد از خیابان فلسطین ـ بلوار کشاورز ـ ـ  )عج( تهران ـ میدان ولیعصر

 6بست فرگاه ـ پالک بنخیابان شهید کبکانیان ـ 
42573000 42573301 021 

 اریچهارمحال و بختی 9
 ـ  72شهرکرد ـ بلوار آیت ا... کاشانی غربی ـ بعد از چهارراه طالقانی ـ کوچه 

 1پالک 
32261537 32240866 038 

 056 32437339 32445517 26بیرجند ـ پاسداران ـ نبش پاسداران  خراسان جنوبی 10

 خراسان رضوی 11
 وچه همت ـ مشهد مقدس ـ میدان بیمارستان امام رضا )ع( ـ خیابان رازی ـ ک

 8پالک 
38531901 38531907 051 

 058 32249290 32226010 58الهدی ـ پالک بجنورد ـ خیابان هنر ـ روبروی بیمارستان بنت خراسان شمالی 12

 خوزستان 13
 متری( ـ خیابان شهید رستگاری )کیکاوس( ـ  24اهواز ـ خیابان آزادگان )

 جنب بیمارستان شهید رجایی
33782320 33782320 061 

 024 33028130 33028101 30زنجان ـ خیابان خرمشهر ـ خیابان سوم شعبان ـ پالک  زنجان 14

 سمنان 15
 سمنان ـ بلوار معلم ـ میدان امام رضا ـ جنب کانون پرورش فکری 

 ـ روبروی پایگاه انتقال خون کودکان و نوجوانان
33455516 33454069 023 

 سیستان و بلوچستان 16
 فلکه دکتر حسابی ـ بزرگراه خلیج فارسـ خیابان دانشگاه ـ  زاهدان

 جنب شرکت جهاد نصر
33294381 33294385 054 

 فارس 17
 ـ جنب مجتمع قضایی ـ  15شهر ـ ایستگاه شیراز ـ بلوار فرهنگ

 انتهای کوچه باغ سرو ـ سمت چپ
36332495 36332833 071 

 028 33369851 33369851 خیابان توحید قزوین ـ خیابان فلسطین شرقی ـ نبش قزوین 18

 025 32902600 32924300 219متری کوکب ـ پالک  20متری صدوق ـ  45قم ـ  قم 19

 087 33287270 33287270 13سنندج ـ خیابان فلسطین ـ کوچه گالیول ـ پالک  کردستان 20

 034 32133820 32133821 سوم ـ سمت چپ کرمان ـ بلوار هوشنگ مرادی ـ خیابان هاتف اصفهانی ـ ساختمان کرمان 21

 083 38231255 38214902 نرسیده به میدان شهید مطاعی –بلوار شهید مطاعی  – 1فرهنگیان فاز کرمانشاه ـ  کرمانشاه 22

 074 33343365 33343363 یاسوج ـ بلوار ارم ـ نرسیده به آموزش و پرورش یلویه  و بویراحمدگکه 23

 017 33225564 32225583 یدان مالقاتی ـ خیابان ششم غربیگرگان ـ م گلستان 24

 گیالن 25
 180رشت ـ خیابان سعدی ـ روبروی اداره کل ارشاد اسالمی ـ پالک : 1شماره 

 رشت ـ بلوار دیلمان گلسار ـ کوچه همت ـ عمارت نمونه: 2شماره 
33754000 33725229 013 

 066 33432638 33432631 رم ـ خیابان بهمنگلدشت غربی ـ خیابان اآباد ـ خرم لرستان 26

 مازندران 27
 ساری ـ بلوار پاسداران )جاده قائمشهر( ـ روبروی بیمارستان بوعلی ـ 

 خیابان شهید رضائی
33349838 33345918 011 

 086 33679883 33679880 اراک ـ خیابان جهاد سازندگی )هپکو( ـ روبروی اداره کل دادگستری مرکزی 28

 076 33678702 33678701 28المبین ـ پالک بندرعباس ـ خیابان رسالت جنوبی ـ خیابان فتح مزگانهر 29

 081 38332017 38332015 همدان ـ خیابان میرزاده عشقی ـ ابتدای خیابان دیباج  همدان 30

 یزد 31
 ابوالقاسم رشتی ـ مجتمع ادارات استان ـ یزد ـ بلوار دانشجو ـ بلوار حاج
 پارک علم و فناوری ساختمان

38249982 38249980 035 
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 نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت(: 53جدول شماره )
 نام و کد شهرستان کد استان نام استان

 10 شرقی آذربایجان
(، 1017(، سراب)1025(، خداآفرین)1016)ویماق(، چارا1014(، جلفا)1012(، تبریز)1010)(، بناب1009آباد)(، بستان1006(، اهر)1005(، اسکو)1001آذرشهر)
 (.1041(، هشترود)1040)(، هریس1038(، ورزقان)1036)(، میانه1032(، ملکان)1029(، مرند)1028(، مراغه)1026(، کلیبر)1023شیر)(، عجب1021شبستر)

 11  غربیآذربایجان
(، 1124(، سردشت)1123(، خوی)1119(، چایپاره)1117(، چالدران)1115(، تکاب)1113انشهر)پیر(، 1111پلدشت)(، 1109(، بوکان)1106)(، اشنویه1104)ارومیه

 (.1140(، نقده)1138(، میاندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماکو)1131(، شوط)1129دژ)(، شاهین1127سلماس)

 (.1225(، نیر)1222)(، نمین1219شهر)(، مشگین1215)(، گرمی1213(، کوثر)1201(، سرعین)1211)(، خلخال1208آباد)(، پارس1205سوار)(، بیله1202)اردبیل 12  اردبیل

 13  اصفهان

(، 1317شهر)(، خمینی1316(، چادگان)1314)و کرون (، تیران1325(، بوئین میاندشت)1312)(، برخوار1310(، اصفهان)1304(، اردستان)1302)وبیدگلآران
(، 1327(، فریدونشهر)1326(، فریدن)1324، شهرضا)(1322شهر و میمه)(، شاهین1320)(، سمیرم1321(، دهاقان)1340(، خور و بیابانک)1318خوانسار)
 (.1345(، نطنز)1342آباد)(، نجف1341(، نائین)1338، مبارکه)(1336(، لنجان)1334(، گلپایگان)1332)(، کاشان1329)فالورجان

 (.4010(، نظرآباد)4008(، کرج)4012(، فردیس)4005طالقان) (،4003(، ساوجبالغ)4007اشتهارد) 40 البرز

 (.1418)(، مهران1419(، ملکشاهی)1415(، چرداول)1414(، سیروان)1412)(، دهلران1410شهر)(، دره1408(، بدره)1407(، ایوان)1405)(، ایالم1403آبدانان) 14  ایالم

 (.1522)(، گناوه1520(، کنگان)1519(، عسلویه)1518(، دیلم)1516(، دیر)1514(، دشتی)1511)(، دشتستان1506(، جم)1504)(، تنگستان1502بوشهر) 15 بوشهر 

 16  تهران
(، 1615)(، ری1612کریم)(، رباط1609(، دماوند)1607(، تهران)1633(، پیشوا)1616(، پردیس)1604(، پاکدشت)1610(، بهارستان)1602اسالمشهر)
 (.1636(، ورامین)1625(، مالرد)1635(، قرچک)1623(، قدس)1627)(، فیروزکوه1624)(، شهریار1620شمیرانات)

چهارمحال و 
  بختیاری

 (.1717)(، لردگان1713(، کیار)1712(، کوهرنگ)1710)(، فارسان1709(، شهرکرد)1707(، سامان)1706(، بن)1705)(، بروجن1701)اردل 17

 18 جنوبی خراسان
(، 1815(، قائنات)1811)(، فردوس1825)(، طبس1808(، سربیشه)1807(، سرایان)1813(، زیرکوه)1805(، درمیان)1801(، خوسف)1802جند)(، بیر1810بشرویه)
 (.1818)نهبندان

 19 رضوی خراسان

(، 1926(، جوین)1923، جغتای)(1922)حیدریه(، تربت1916جام)(، تربت1909(، تایباد)1906(، بینالود)1905(، بردسکن)1901(، بجستان)1908باخرز)
(، 1947(، سرخس)1945(، سبزوار)1920(، زاوه)1940(، رشتخوار)1937(، درگز)1942(، داورزن)1941(، خوشاب)1934)(، خواف1930آباد)(، خلیل1928چناران)
 (.1965(، نیشابور)1962والت)ه(، م1960(، مشهد)1957(، گناباد)1955(، کالت)1953(، کاشمر)1951(، قوچان)1912(، فیروزه)1949فریمان)

 (.2016وسملقان)(، مانه2017(، گرمه)2013(، فاروج)2011)(، شیروان2003(، رازوجرگالن)2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002اسفراین) 20 شمالی خراسان

 21  خوزستان

(، 2120(، بندرماهشهر)2110(، باوی)2117ملک)(، باغ2115(، ایذه)2112از)(، اهو2109(، اندیمشک)2107(، اندیکا)2104(، امیدیه)2121(، آغاجاری)2102آبادان)
(، 2138)(، شوش2135(، شادگان)2134(، رامهرمز)2132(، رامشیر)2131آزادگان)(، دشت2129(، دزفول)2125(، خرمشهر)2111(، حمیدیه)2124بهبهان)
 (.2151(، هویزه)2150(، هندیجان)2148گل)(، هفت2146)ن(، مسجدسلیما2144(، اللی)2142(، گتوند)2166(، کارون)2140شوشتر)

 (.2216)نشان(، ماه2214(، طارم)2201(، سلطانیه)2212)(، زنجان2209(، خرمدره)2208)(، خدابنده2204(، ایجرود)2202ابهر) 22  زنجان

 (.2308(، میامی)2313شهر)(، مهدی2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302)(، دامغان2309آرادان) 23  سمنان

 24  و بلوچستان سیستان
(، 2430سوران)(، سیب2429(، سرباز)2425(، سراوان)2422(، زهک)2418)(، زاهدان2414)(، زابل2411(، دلگان)2408)(، خاش2406(، چابهار)2403ایرانشهر)

 (.2435(، هیرمند)2448(، هامون)2440شهر)(، نیک2446روز)(، نیم2419ه)(، میرجاو2416(، مهرستان)2433(، کنارک)2438(، قصرقند)2437فنوج)

 25 فارس

(، 2519(، خنج)2516بید)(، خرم2581(، خرامه)2515(، جهرم)2510(، پاسارگاد)2509(، بوانات)2507(، اقلید)2504(، استهبان)2502)(، ارسنجان2501آباده)
(، 2543(، فیروزآباد)2541(، فسا)2538(، فراشبند)2536(، شیراز)2531(، سروستان)2528)سپیدان(، 2526دشت)(، زرین2524(، رستم)2522)داراب

 (.2576ریز)(، نی2571(، مهر)2568(، ممسنی)2565(، مرودشت)2561(، المرد)2558الرستان) (،2557(، گراش)2535(، کوار)2551(، کازرون)2546قیروکارزین)

 (.2619)(، قزوین2614(، تاکستان)2610زهرا) (، بوئین2604، البرز)(2606(، آوج)2602آبیک) 26  قزوین

 (.2704قم) 27 قم 

 (.2827)(، مریوان2823(، کامیاران)2822)(، قروه2819)(، سنندج2817(، سقز)2814(، سروآباد)2812)(،دیواندره2809(، دهگالن)2807(، بیجار)2802بانه) 28  کردستان

 29  کرمان

(، 2921(، رودبارجنوب)2918(، رفسنجان)2914(، راور)2902(، رابر)2912(، جیرفت)2908(، بم)2905(، بردسیر)2903)(، بافت2915(، انار)2901ارزوئیه)
(، 2942نان)ب(، کوه2940(، کرمان)2934گنج)(، قلعه2907(، فهرج)2943(، فاریاب)2932(، عنبرآباد)2929(، شهربابک)2927)(، سیرجان2924(، زرند)2923ریگان)
 (.2909(، نرماشیر)2946(، منوجان)2944)کهنوج

 30  کرمانشاه
(، 3018(، صحنه)3016(، سنقر)3014ذهاب)(، سرپل3013(، روانسر)3011(، داالهو)3009(، جوانرود)3007باباجانی)(، ثالث3004)(، پاوه3002)آبادغرباسالم

 (.3029)(، هرسین3027غرب)گیالن(، 3025(، کنگاور)3024(، کرمانشاه)3020)قصرشیرین

 (.3113(، لنده)3116)(، گچساران3114(، کهگیلویه)3108(، دنا)3110(، چرام)3105(، بهمئی)3103(، بویراحمد)3115باشت) 31 و بویراحمد  کهگیلویه

 32  گلستان
(، 3217)(، گرگان3222(، گالیکش)3215)(، کالله3213)(، کردکوی3212د)آبا(، علی3210(، رامیان)3208(، ترکمن)3205(، بندرگز)3203قال)(، آق3202آزادشهر)
 (.3223)(، مینودشت3221تپه)(، مراوه3219)(، گنبدکاووس3207گمیشان)

 33 گیالن
(، 3325(، سیاهکل)3323(، رودسر)3319(، رودبار)3315(، رضوانشهر)3313(، رشت)3307(، بندرانزلی)3306(، املش)3304)اشرفیه(، آستانه3302آستارا)

 (.3343(، ماسال)3341(، لنگرود)3338)(، الهیجان3336(، فومن)3334)(، طوالش3329سرا)(، صومعه3327)شفت

 34  لرستان
(، 3422)سلسله(، 3424(، رومشکان)3418(، دوره)3417(، دورود)3415)(، دلفان3413آباد)(، خرم3408(، پلدختر)3407(، بروجرد)3405(، الیگودرز)3402ازنا)

 (.3427کوهدشت)

 35  مازندران

(، سوادکوه 3530)(، سوادکوه3527)(، ساری3523(، رامسر)3522)(، چالوس3520(، جویبار)3517(، تنکابن)3513(، بهشهر)3512(، بابلسر)3509(، بابل)3503آمل)
(، 3528(، میاندورود)3538(، محمودآباد)3536(، گلوگاه)3521(، کالردشت)3534)شهر(، قائم3532کنار)(، فریدون3516آباد)(، عباس3533(، سیمرغ)3529شمالی)

 (.3545(، نوشهر)3543(، نور)3539نکا)

 36  مرکزی
(، 3618ن)(، کمیجا3604(، فراهان)3617(، شازند)3613(، ساوه)3612(، زرندیه)3610(، دلیجان)3609(، خنداب)3607)(، خمین3605)(، تفرش3602)اراک (،3603آشتیان)
 (.3620محالت)

 37  هرمزگان
(، 3722(، خمیر)3720آباد)(، حاجی3717)(، جاسک3714(، پارسیان)3712(، بندرلنگه)3709(، بندرعباس)3715(، بشاگرد)3705(، بستک)3702ابوموسی)

 (.3734(، میناب)3730)(، قشم3728(، سیریک)3726)رودان

 (.3823)(، همدان3820(، نهاوند)3816(، مالیر)3812(، کبودرآهنگ)3822(، فامنین)3809(، رزن)3806تویسرکان) (،3804(، بهار)3801اسدآباد) 38  همدان

 (.3920(، یزد)3918(، میبد)3917(، مهریز)3913)(، صدوق3910(، خاتم)3908(، تفت)3906(، بهاباد)3907)(، بافق3905)(، اردکان3902ابرکوه) 39 یزد 

 نام درج نمایند.را در بند مربوط در تقاضا نامه ثبت 9999باشد، وطلبانی که محل تولد و صدور شناسنامه آنان خارج از کشور میدا 41 خارج از کشور

 گروه آموزشی هیوا
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 های تابعههای ممنوعه جهت اقامت اتباع خارجی )افغانی و عراقی( به تفکیک شهرستان(: اسامی استان54جدول شماره )
 های ممنوعهشهرستان استان ردیف

 باشد.اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می شرقیآذربایجان 1

 .باشدو کلیه شهرهای مرزی استان برای اقامت اتباع غیرایرانی ممنوع می باشداقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می غربیآذربایجان 2

 اردبیل 3
شهر و نمین ممنوع سوار، گرمی، مشکینآباد، بیلههای پارسمت اتباع عراقی در شهرستانو اقا باشداقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می

 .باشدمی

 اصفهان 4
شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزی اصفهان، دهاقان، نائین، گلپایگان، خور و بیابانک، اردستان و بخش ابوزید از نطنز، فریدن، فریدون

 باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع می شهرستان آران و بیدگل برای

 اقامت اتباع غیرایرانی بالمانع است. البرز 5

 ایالم 6
استان برای اقامت کلیه اتباع غیرایرانی ممنوع های مهران و دهلران و شهرهای مرزی شهرستان باشد.اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می

 باشد.می

 باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میگناوه برای  های دیلم وشهرستان بوشهر 7

 شهرداری تهران برای اتباع افغانی اقامت اتباع غیرایرانی بالمانع است. 13به استثنای منطقه خجیر در منطقه  تهران 8

 باشد.اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می چهارمحال و بختیاری 9

 جنوبیخراسان 10
باشد. اقامت اتباع های مرزی نهبندان، سربیشه، در میان، قاین، زیرکوه، فردوس، سرایان و طبس ممنوع میاع خارجی در شهرستاناقامت کلیه اتب

 باشد.در سطح استان ممنوع می عراقیاقامت اتباع های بیرجند و خوسف مجاز است. افغانی در صرفا در شهرستان

 باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میم، قوچان، تایباد، خواف، سرخس، کالت نادری و درگز برای های مرزی تربت جاشهرستان رضویخراسان 11

 باشد.در سطح استان ممنوع می و عراقی اقامت اتباع افغانی شمالیخراسان 12

 خوزستان 13

بادان، خرمشهر و دشت آزادگان جهت تردد و اقامت های آباشد. شهرستانوند ممنوع میاستثنای شهرستان گتبه اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

 باشد.اتباع غیرایرانی ممنوع می

 های آبادان و خرمشهر بالمانع است.در شهرستان معتبرتبصره: اقامت اتباع خارجی دارای گذرنامه و اقامت 

 باشد.دابنده برای اقامت اتباع عراقی مجاز میهای زنجان و خصرفا شهرستان باشد.اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می زنجان 14

 سمنان 15
تردد و اقامت اتباع غیرایرانی در منطقه گرمسار و ورودی قصر بهرام، مرکز آزمایش معراج یک و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مرکز 

 ممنوع است.های شاهرود و دامغان باشد. اقامت اتباع افغانی در شهرستانآزمایش سراج ممنوع می

 و بلوچستان سیستان 16
های مرزی های زابل، هیرمند، زهک و بخشاقامت و تردد اتباع خارجی در شهرستان باشد.ممنوع میو عراقی اقامت اتباع افغانی در کل استان 

 های خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است.شهرستان

 باشد.ریز و خنج برای اقامت اتباع افغانی ممنوع مین، فسا، مهر، رستم، نیفیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجا فارس 17

 باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میتمام استان به جز شهرستان قزوین برای  قزوین 18

 اقامت اتباع غیرایرانی بالمانع است. قم 19

 کردستان 20
های بانه و مریوان  و شهرهای مرزی استان برای اقامت مرکزی شهرستان سقز و شهرستانبخش  باشد.اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می

 شهرها(.استثنای مهمان باشد )بهکلیه اتباع غیرایرانی ممنوع می

 کرمان 21
ممنوع وج، جیرفت، انار و ریگان های بافت، منوجان، عنبرآباد، قلعه گنج، بم، فهرج، رودبار، فاریاب، نرماشیر، کهنشهرستاناقامت اتباع افغانی در 

 .باشدمیاقامت اتباع عراقی در کل استان ممنوع  باشد.می

 .باشدو همه شهرهای مرزی استان برای اقامت کلیه اتباع غیرایرانی ممنوع می باشداقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می کرمانشاه 22

 باشد.در سطح استان ممنوع می اقامت اتباع افغانی کهکیلویه و بویراحمد 23

 باشد.های گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز میصرفا شهرستان گلستان 24

 باشد.اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می گیالن 25

 باشد.اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می لرستان 26

 باشد.استان ممنوع می کلر اقامت اتباع افغانی د مازندران 27

 باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میفرمهین، فراهان، آشتیان، تفرش، خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان، بخش خنداب از توابع اراک برای  مرکزی 28

 باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع میکل استان برای  باشد.آباد، قشم، ابوموسی و جاسک برای اقامت عراقی ممنوع میهای کیش، حاجیشهرستان هرمزگان 29

 باشد.اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می همدان 30

 باشد.اقامت اتباع افغانی ممنوع می برای های خاتم و بافقشهرستان یزد 31

 باشند.های ارایه شده در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی نمیمجاز به انتخاب رشته خارجی اتباع

 گروه آموزشی هیوا
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 سهمیه شاغل: 101 کاربرگ
 
 
 

 ........................................................... فرزند ..................................... دارنده شناسنامه شماره ...................................شود: خانم / آقای ......وسیله گواهی میبدین
 ................................................................................................ متولد .................................................از ........................... صادره............................................ ملیو کد 

 .................................................................................................................................................................... .................................... در زمینه تخصصیتاریخ ............از 
 ....................... ماه در:به مدت ...................... سال و .. 
 ........................................... وابسته به ............بخش دولتی: سازمان / موسسه / شرکت .............................................

........................................................................... 
 ن .................................................................... بخش غیردولتی: اتحادیه / تعاونی / شرکت / شخصی ...................................................................... در شهرستا

 باشد.کار میمشغول به
 

ای نظام آموزش مهارتی فنی و دوره کاردانی حرفه سهمیه شاغل برای شرکت در پذیرش دوره کاردانینامه منحصرا جهت استفاده از این معرفی
ـ کاربردی ....................................  ........ .........................، جهت شرکت در رشته ..............................13.................سال  سال ......................نیمدانشگاه جامع علمی 

 که با شغل نامبرده منطبق است صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد.
 

 شاغلین بخش خصوصی شاغلین بخش دولتی

 نام و نام خانوادگی مقام مجاز: نام و نام خانوادگی رئیس کارگزینی:

 تاریخ: تاریخ:

 مهر و امضا: مهر و امضا:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کننده بورس غیردولتی بخش یا دولتی بخش توسط آموزشی هایهزینه پرداخت تقبل گواهی است الزم باشندمی بورسیه متقاضی که شاغلی وطلباندا: مهم تذکر
 .نمایند ارایه نامثبت هنگام را
 
 
 

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 گروه آموزشی هیوا
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  تایید معدل : 102کاربرگ

 صادر نشده است. برای آنانزانی که گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه آموبرای دانش
 
 
 
 

 اینجانب با مشخصات زیر: 

ملی و کد ............ دارنده شناسنامه شماره  ........................................... نام خانوادگی ...................................................................... نام .....................................

.................. در رشته تحصیلی  متولد سال ................................ فرزند ........................................ در تاریخ ...................................................................... 

ای نظام آموزش مهارتی ام و متقاضی پذیرش در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهآموخته شده..................................................... دانش...............................................

 باشم.می فرهنگ و هنر  یریت و خدمات اجتماعی مد کشاورزی  در گروه آموزشی صنعت  13............سال  سال .................نیمدانشگاه جامع علمی ـ کاربردی 

به عدد             دارم که معدل کل دیپلم اینجانب:وسیله اعالم میبدین و به حروف 

 ام.باشد که عینا معدل مربوط را در فرم تقاضانامه نیز درج نمودهمی

 گردد.در تاریخ ................................. تایید می کاربرگمندرجات این  مراتب فوق به استناد مدارک موجود ارایه شده دقیقا تطبیق و صحت

گونه ارزش ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی صادر گردیده و هیچنام در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهاین گواهی صرفا برای ثبت

 دیگری ندارد.

 

 اء رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل:محل مهر و امض

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را تکمیل و پس از تایید رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل نزد خود نگهدارد تا در صورت پذیرش در دوره کاردانی  کاربرگداوطلب باید این  :(1)تذکر 

نام در مرکز آموزش محل قبولی الذکر، به هنگام ثبتسال و سال تحصیلی فوقکاربردی در نیماه جامع علمی ـای نظام آموزش مهارتی دانشگفنی و دوره کاردانی حرفه

 به مسئول ذیربط تحویل دهد.

 وجب هرگونه مغایرت در معدل کل دیپلم اعالم شده از جانب داوطلب با معدل کل مندرج در گواهی معتبر دیپلم ارایه شده به مرکز آموزشی، م :(2)تذکر 
 گردد.قبولی فرد می «ملغی شدن»

 

    

 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 ............پیوست : ..............

 

 محل درج شماره پرونده

 گروه آموزشی هیوا
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 الف

24 

 نظام آموزش مهارتی ایحرفه کاردانی فنی و دوره کاردانینام جهت شرکت در پذیرش دوره نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت
 1394سال  ماهبهمنکاربردی دانشگاه جامع علمی ـ

نویس، با مراجعه به سایت سازمان مه مندرج در این دفترچه را تکمیل نموده و سپس براساس پیشنویس تقاضاناالعمل زیر ابتدا پیشرشود مطابق دستوبه داوطلبان توصیه می
نام اینترنتی افزاری ثبتنام وارد نمایند. ضمنا راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرمافزاری ثبتسنجش آموزش کشور اطالعات الزم را براساس بندهای برنامه نرم

 توانند به این راهنما مراجعه نمایند.اوطلبان برای کسب اطالعات بیشتر میموجود بوده و د

 صفحه اول ●
مد، تشدید،  داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگی، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور کامل و خوانا وارد نماید )از به کار بردن :3و  2، 1های در ردیف

 مزه خودداری شود(.الف محذوف و یا ه
 باشد دایره مربوط را عالمتگذاری نماید.داوطلب باید برحسب اینکه زن یا مرد می: 4در ردیف 
ها درج سنامهداوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نماید )از درج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شنا :5در ردیف 

 یده خودداری نماید(.گرد
 داوطلب باید سری و سریال شناسنامه خود را که به رنگ قرمز در حاشیه باالی صفحات شناسنامه درج شده است، در این قسمت وارد نماید. :6در ردیف 

 

 شود.نام درج میتقاضانامه ثبتکه به صورت                                                             در              574896  :مثال
   

 درج گردیده است(. 13داوطلب باید سال تولد خود را در محل مربوط درج نماید )دو رقم اول سال تولد یعنی  :7در ردیف 
 داوطلب رشته یا شاخه تحصیلی خود را باید با عالمتگذاری مشخص نماید. :8در ردیف 
 ها، دین خود را مشخص نماید.یکی از دایره داوطلب باید با عالمتگذاری در: 9در ردیف 
 باید این ردیف را با عالمتگذاری مشخص نماید. و ایثارگران داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان :10در ردیف 
 ماید.بایست مدت حضور داوطلبانه در جبهه را )برحسب ماه( درج نداوطلب متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان می :11در ردیف 
 باید یکی از موارد را با عالمتگذاری مشخص نماید. و ایثارگران داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان :12در ردیف 
 ج نمایند.رقمی خود را در این بند در 12گیری پیبایست کد و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران می سازمان بسیج مستضعفینمتقاضیان سهمیه رزمندگان  :13در ردیف 
 مشخص نمایند. 13تا  1شرایط پذیرش داوطلبان، مندرج در این دفترچه با یکی از اعداد  2-3خود را با توجه به بند  داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه :14در ردیف 
 گذاری در این ردیف وضعیت خود را مشخص نمایند.داوطلبان معلول با عالمت :15در ردیف 
 رقمی خود را در محل مخصوص درج نمایند. 13کد رهگیری باید با عالمتگذاری در این ردیف ملیت خود را مشخص و نیز وطلبان اتباع خارجی دا :16در ردیف 
 ید(.باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید )از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماداوطلب باید شماره ملی خود را که ده رقم می :17در ردیف 
 باشد در محل مربوط درج نماید )از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید(.داوطلب باید کد پستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می :18در ردیف 
ستفاده از خدمات پیام کوتاه ترجیحا شماره داوطلب باید شماره تلفن ثابت با کد شهر و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید )ضمنا برای ا: 20و  19در ردیف 

 تلفن همراه را وارد نماید(.
الزم  داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد خواسته شده در این ردیف تکمیل نماید )چنانچه طی مراحل پذیرش آدرس داوطلب تغییر کند :21در ردیف 

 کشور اطالع دهد(. است آدرس جدید خود را کتبا به سازمان سنجش آموزش

 صفحه دوم ●
 در محل مربوط درج نماید. اخذ دیپلم خود را از چپ به راستداوطلب باید سال  :22در ردیف 
 داوطلب باید وضعیت اشتغال خود را با عالمتگذاری یکی از موارد درج شده مشخص نماید. :23در ردیف 
 و در محل مربوط درج نمایند.( مندرج در این دفترچه استخراج 5ول شماره )داوطلبان شاغل باید کد اشتغال خود را از جد :24در ردیف 
دانشگاهی نیز باید معدل کل دیپلم خود را درج نمایند و که داوطلبان دوره پیش)توضیح این خود را در محل مربوط درج نمایددیپلم داوطلب باید معدل کل  :25در ردیف 

 .دداری نمایند(دانشگاهی جدا خواز درج معدل دوره پیش
( استخراج و در محل مربوط درج 3ای نظام قدیم، جدید و کاردانش باید کد دیپلم خود را از چپ به راست با استفاده از جدول شماره )داوطلبان فنی و حرفه :26در ردیف 

 را در محل مربوط درج نمایند. 9999کد بایست می ( درج نگردیده است،3نمایند. الزم به یادآوری است داوطلبانی که کد دیپلم آنان در جدول شماره )
 د.یک مورد مشخص نمایعالمتگذاری انتخابی خود را با داوطلب باید گروه آموزشی  :27در ردیف 
 .( مندرج در این دفترچه استخراج و در محل مربوط درج نماید2ول شماره )اداوطلب شاغل باید کد زیرگروه آموزشی خود را از جد :28در ردیف 
درج ( استخراج و در محل مربوط 51 الی 6اولویت عالقه و متناسب با گروه آموزشی از جداول شماره )های انتخابی خود را براساس محلداوطلب باید کدرشته  :29در ردیف 

 نماید.
 از چپ به راست در محل مربوط درج نماید.( استخراج و سپس کد مربوط را 53داوطلب باید کد استان اقامت فعلی خود را از جدول شماره ): 30در ردیف 
 باشند از سمت چپ به راست آدرس الکترونیکی خود را در این ردیف درج نمایند.آن دسته از داوطلبانی که دارای پست الکترونیکی می :31در ردیف 

 توصیه مهم:
 نت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد.نام الکترونیکی )اینترنتی( از کلیه صفحات، پریبایست پس از پایان ثبتداوطلب می -1

نامی، اطالعات توانند در قسمت مشاهده چاپ اطالعات ثبتنام خود مینام و پس از دریافت کدرهگیری ثبتداشته باشند پس از تکمیل تقاضانامه ثبت توجهداوطلبان  -2
 صفحه اول و دوم خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه نمایند.

 یادداشت:
و در  www.sanjesh.org نشانی اینترنتیرسانی سازمان سنجش(، سایت سازمان سنجش به نامه خبری و اطالعغییری از طریق نشریه پیک سنجش )هفتههرگونه ت -1

 های گروهی اعالم خواهد شد.صورت لزوم از طریق رسانه
با دفتر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تماس  15875-1365و یا صندوق پستی  021-88923595-9های ره تلفنتواند با شمادر صورت لزوم داوطلب می -2

 حاصل نماید.
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 ای کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهنام جهت شرکت در پذیرش دوره نویس تقاضانامه ثبتپیش
  1394ال س ماهبهمنگاه جامع علمی ـ کاربردی شدان نظام آموزش مهارتی

 صفحه اول

  مرد      ت:   زن یجنس ـ4                     نام پدر:            -3                                                نام:   -2                                                       نام خانوادگی:      -1

 13سال تولد                  -7                                              سری و سریال شناسنامه:                          -6                                          شماره شناسنامه:               -5

 ای، کاردانش( های مهارتی )فنی و حرفه( رشته   4انی ( علوم انس   3( علوم تجربی     2( ریاضی فیزیک 1رشته یا شاخه تحصیلی:    آموخته دانش -8

  زرتشتی          کلیمی           مسیحی           دین: اسالم  -9

  باشم.میو ایثارگران متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان  -10

 ، وزارت جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران: سازمان بسیج مستضعفینمندگان مدت حضور داوطلبانه در جبهه )ماه( فقط برای داوطلبان استفاده از سهمیه رز -11

  رزمنده نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران -             3رزمنده وزارت جهاد کشاورزی  -               2 سازمان بسیج مستضعفینرزمندگان  -1         سهمیه رزمندگان: -12

 مفقوداالثر  و فرزند شهید -                7آزادگان  -                    6 انجانباز -5                       بنیاد شهید و امور ایثارگران:       -4ایثارگران:                 سهمیه 

 و باالتر  %25همسر جانباز  -         11 همسر شهید -              10فرزند آزاده  -                           9و باالتر  %25فرزند جانباز  -8                                      

 شهید  ، پدر و مادربرادر ،خواهر -                                          13 همسر آزاده -12                                    

 و یا نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران سازمان بسیج مستضعفینخصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان رقمی پیگیری م 12کد  -13

 کد نظام وظیفه: -14

 شنوایی      بینایی      معلولیت:  جسمی و حرکتی  -15

  هستم.  کشورها  سایر  هند   لبنان   عراق   ترکیه   پاکستان   از اتباع خارجی: افغانستان  -16

 تلفن ثابت: -19                                      کد پستی:                     -18                                     کدملی:                        -17

 شهر                                                 ان                آدرس: است -21                                                    تلفن همراه:    -20

 ادامه آدرس

 

 صفحه دوم

 13                  :اخذ دیپلمسال  -22

    ( شاغل          2( آزاد 1ت اشتغال: یوضع -23

 صحیح              اعشار        :کل دیپلمعدل م -25 کد اشتغال )برای داوطلبان شاغل(:                                -24

 ای نظام قدیم، جدید و کاردانش(: کد دیپلم )برای داوطلبان فنی و حرفه -26

 ( فرهنگ و هنر          4( مدیریت و خدمات اجتماعی          3( کشاورزی          2( صنعت 1         گروه آموزشی: -27

 )برای داوطلبان شاغل(:                 زیرگروه آموزشی  کد -28

   های انتخابی براساس اولویت عالقه:کدرشته محل -29

  5اولویت   4اولویت   3اولویت   2اولویت   1اولویت 

  10اولویت   9اولویت   8اولویت   7اولویت   6اولویت 

  15اولویت   14اولویت   13اولویت   12اولویت   11اولویت 

  20اولویت   19اولویت   18اولویت   17اولویت   16اولویت 

  25اولویت   24اولویت   23اولویت   22اولویت   21اولویت 

  30اولویت   29اولویت   28اولویت   27اولویت   26اولویت 

 (: Emailآدرس پست الکترونیک ) -31کد استان محل اقامت:                                      -30

 

/ 

رقمی اتباع خارجی 13محل درج کد رهگیری   

 گروه آموزشی هیوا
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