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 :و تعاریف مقدمه

راستای سیاستهای کلی اشتغال و در  و در سال دولت و ملت، هدلی و همزبانی سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و 

تعاون، کار و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت  ،و اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری

 کیلکترونیبصورت ا های فنی و حرفه ای ثبت نام استانی دوره های آموزشی را اجتماعی به عنوان متولی اجرای آموزش رفاه

می نماید. هدف این سازمان ایجاد بستر الزم جهت مهارت آموزی افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهارت افراد شاغل در حِرَف  اجرا

 عشایری،روستایی،  ،شهری شعب ،ثابتمراکز  های آموزشی دوره های آموزش فنی وحرفه ای در بخش مربوطه می باشد.

 های ملی و بین المللی به منظور تربیتع زمانی مختلف در قالب استانداردمقاطدر و جوار دانشگاه ، مراکز ارتقاء مهارت صنایع 

های فنی  آموزشگاه مراکز آموزشی و کشور توسط کشاورزیو  خدمات های مختلف صنعت، نیروی کار ماهر مورد نیاز بخش

به منظور ایجاد عدالت آموزشی و فراهم  نمودن فرصت برابر برای متقاضیان بهره مندی  حال اجرا می شوند. آزادو حرفه ای 

تدوین  7931دفترچه ثبت نام سال  اطالع رسانی و تسهیل در انجام امورثبت نام و پذیرش مهارت آموز، ها، از این نوع آموزش

 گردیده است.

 تعاریف: -1

 و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت نظریهای  مجموع آموزش فنی و حرفه ای: های آموزش -1-1

حرفه و  برای احراز شغل، و مهارت آموزان را های نهفته در ایشان اجرا می گرددالزم و به فعلیت رساندن استعداد های

حِرَف  کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانایی آنان رابرای انجام کار و فعالیت در کسب و

 مختلف افزایش می دهد.

محدوده  ،عملی، نظریهای آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان  مجموعه ای از سر فصل استاندارد آموزشی: -1-2

 نماید. آموزش را برای اجرا و ارزشیابی مشخص می

برای  (ISCO)بندی مشاغلباشند که توسط سازمان بین المللی طبقه  مجموعه ای از اعداد قراردادی می کد استاندارد: -1-3

راتی در ملی تغیی استفادهدر کشورهای مختلف برای  معموالً وتفکیک رشته ها و زیر مجموعه هر رشته تعیین شده است 

 گردد.می این کدها منظور 

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استانداردهای آموزشی، جهت انتخاب دقیق دوره آموزشی مورد نظر  :نکته 

از طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی  می توانند به بخش استانداردهای آموزشی 

vto.irhttp://research.irant .مراجعه نمایند 

ه ک بیانگر میزان مهارت و توانایی فرا گرفته شده توسط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشی می باشد مهارت : سطوح -1-4

 شوند: می درجه تقسیم  چهاربه 

های زیر اطالق می  متقاضیان در بخشهای  مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش :سهمهارت درجه  -1-4-1

 گردد:

 مهارت سطح سه صنعت ساختمان -الف

 های قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی مهارت -ب

http://research.irantvto.ir/
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 های مقدماتی که به مهارت آموزان مبتدی ارائه مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش مهارت درجه دو: -1-4-2

گفته می شود و گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های  دومهارت درجه   د،شو می

 آموزشی درجه یک می باشد.

های تکمیلی که به مهارت آموزان دارنده  به آموزش مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، مهارت درجه یک: -1-4-3

و گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان  می شود مهارت درجه یک گفته شود، ارائه می دوگواهینامه مهارت درجه 

 پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی کارگر ماهر می باشد.

های تخصصی که به مهارت آموزان دارنده  به آموزش مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، مهارت کارگر ماهر: -1-4-4

 .مهارت درجه یک ارائه می شود، مهارت کارگر ماهر گفته می شود

 به شخصی اطالق  می شود که داوطلب  شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای می باشد.متقاضی :   -1-5

به شخصی اطالق می شود که در یکی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگیری مهارت  مهارت آموز: -1-6

 . می نماید شرکت

و کشاورزی  فنی و حرفه ای در سه خوشه آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات  دوره های آموزش خوشه آموزشی: -1-7

 .است

گیرند، گروه آموزشی  به تعدادی از حِرَف آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار می گروه آموزشی: -1-8

 گفته می شود.

آموزش های نظری و عملی که در قالب استاندارد آموزشی با استفاده از تجهیزات و امکانات  مجموعه به  :دوره آموزشی  -1-9

 شود. الزم توسط مربی در یک زمان مشخص به مهارت آموز ارائه می

جهت اجرای یک فعالیت  خاص که از یک شخص در سطح مورد نظرهای  به مجموعه ای از وظایف و توانمندی  شغل: -1-11

 گفته می شود.می رود شغل  انتظار

 به مجموعه ای از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می شود.  حرفه: -1-11

 واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزش :یمرکز آموزش -1-12

 :دسته تقسیم می شوند دواین مراکز به ، های رایگان بصورت دولتی اقدام می نماید

نمایند  های صبح و عصر برای مهارت آموزان فعالیت می اجرای دوره های آموزشی در نوبت با این مراکز مراکز روزانه: -1-12-1

این مراکز از نظر نوع جنسیت مهارت آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو  باشند. این مراکز فاقد امکانات شبانه روزی میکه 

 ( تقسیم می شوند.یک نوبت برای برادران و در نوبت مخالف برای خواهرانمنظوره )

 دوره های آموزشی فنی و حرفه ای بصورت مختلط برای خواهران و برادران برگزار نمی شود. نکته :

لیل ، به دو یکسره برگزار می نمایند عصر ،های صبح در نوبترا دوره های آموزشی  کهاین مراکز  روزی : مراکز شبانه  -1-12-2

 امکانات شبانه روزی رایگان، قابلیت جذب مهارت آموز غیربومی را در دوره های آموزشی دارند. برخورداری از

 آمده است. 9جدول شماره در استان  آموزشی ، شماره تماس و آدرس مراکزنام نکته :
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بت نسکشور واحد آموزشی غیر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: -1-13

د. الزم به به ارائه آموزش  های فنی و حرفه ای مطابق با استانداردهای سازمان با اخذ شهریه های مصوب اقدام می نمای

فنی و حرفه ای آزاد با توجه به محل جغرافیایی، زیر نظر یکی از مراکز آموزشی فعالیت می ذکر است آموزشگاه های 

درج گردیده  9نمایند. لذا متقاضیان در صورت وجود مشکالت آموزشی می توانند به مرکز مربوطه که در جدول شماره 

 است، مراجعه نمایند.

 آمده است. 4های فنی و حرفه ای آزاد استان در جدول شماره  نام، شماره تماس و آدرس آموزشگاه نکته :

تجهیز شده و کارآموزان در آنجا زیر در بخش نظری و عملی است که برای اجرای دوره های آموزشی  فضایی کارگاه: -1-14

 های مصوب کسب می نمایند.اساس استانداردهای الزم را بر نظر مربی مجرب مهارت

 .مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی درآن اجرا می شود نوبت های آموزشی: -1-15

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 12:03 7:03 ()شنبه تا پنجشنبه صبح

 17:03 11 )شنبه تا چهارشنبه(صرع

 10:03-13:03و   7:03-12:03 یکسره

 تبصره:

 کاهش یابد. مدت زمان نوبت آموزشیدر نوبت های آموزشی مذکور ممکن است برای دوره های آموزشی کوتاه مدت،  -7

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

 قابل تغییر است.

ضمن هماهنگی با اداره کل  ،و ضوابطای فنی و حرفه ای آزاد با توجه به شرایط ه نوبت بندی آموزشی برای آموزشگاه -9

 باشد. به عهده آموزشگاه می

هایی که در شهرهای فاقد مرکز آموزشی زیر نظر یکی از مراکز  آن بخش از آموزشبه  :شهری  شعبدر بخش آموزش  -1-16

های بخش  آموزش ،متقاضیان اجرا می گرددآموزشی بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی 

 شهری گفته می شود. شعب

هایی که در روستاها زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت  بخش از آموزش به آن: در روستا  بخش آموزش -1-17

 های بخش روستایی گفته می شود. آموزش ،برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی روستاییان اجرا می گردد

 ی(معدن های اقتصادی )واحد های صنعتی؛ بنگاهشاغلین  برایهایی که  آن بخش از آموزشبه صنایع:  در بخش آموزش -1-18

ی اختصاص آموزشی و فضاهایهای صنعتی  شهركدر قالب مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقاء مهارت اصناف  و

بصورت موقت برای یک یا چند دوره  دفتر آموزش درصنایعزیر نظر نامه در مراکز ثابت  قالب تفاهمیا در و  ضمن کار

 های بخش صنایع گفته می شود. آموزش ،می گردد جهت پوشش نیاز آموزشی اجرا 

هایی که در مراکز جوار دانشگاهی زیر نظر یکی از مراکز  آن بخش از آموزشمراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -1-19

 آموزش ،یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا می گرددآموزشی بصورت موقت برای یک 

 .های بخش جوار دانشگاهی گفته می شود
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 باشد. خاص متقاضیان همان مجموعه میی اقتصادی ها اصناف و بنگاه ،اجرای دوره های آموزشی در صنایع  :1تبصره

که  دوره  آموزشی را بصورت کامل بر اساس استاندارد آموزشی آموزانی مهارت به آزمون و مزایای گواهینامه مهارت:  -1-21

 ،موفق به کسب حدنصاب قبولی می شوند ،طی نموده و در آزمون های پایانی که بصورت کتبی و عملی برگزار می شود

 .می شود ءگواهینامه مهارت اعطا

 شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشیابی: -1-21-1

 در آزمون کتبی 05کسب حداقل نمره  -7

 در آزمون عملی 15کسب حداقل نمره  -2

 آزمون عملی %10 آزمون کتبی و %20در آزمون های عملی و کتبی با ضریب وزنی  15کسب حداقل معدل  -9

 مزایای گواهینامه مهارت: -1-21-2

 اعتبار بین المللی رایدا     -1

 مختلفهای  احراز صالحیت حرفه ای در بخشمنظور ه دارای اعتبار ب -2

 های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاه -3

 منظور کسب مدرك دیپلم در رشته های کاردانشه قابلیت تطبیق با برخی واحدهای درسی آموزش و پرورش ب -4

 مربوطهبر اساس ضوابط امکان برخورداری از تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها  -5

 اولویت در صدور پروانه کسب -6

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز: شرایط و

 شرایط عمومی:  -2-1

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی -7

 های محارب با نظام جمهوری اسالمی نداشتن عناد و عدم هواداری از احزاب و گروه -2

 نداشتن فساد اخالقی -9

 مواد مخدرعدم اعتیاد به  -4

 ثبت نام اتباع خارجی بر اساس تفاهم نامه های منعقده مابین سازمان و نهادهای ذیربط در مراکز آموزشی مجاز است. -0

 ثبت نام اتباع خارجی دارای مجوز اقامت از دستگاه های ذیربط در آموزشگاه های آزاد مجاز است. -6

 شرایط اختصاصی : -2-2

 7آموزشی مطابق باجدول  داشتن مدرك تحصیلی متناسب با دوره -

 به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت دردوره های آموزشی درجه یک دو داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 هنا پیوست دوره های آموزشی کارگر ماهر به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت در یک داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 تناسب با رشته مهارتیبرخورداری از توانایی جسمی  الزم م -

 سال 70حداقل شرط سنی  -
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سال در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با اجازه کتبی ولی و یا قیم قانونی  13تا  12: ثبت نام متقاضیان بین 1تبصره

 امکان پذیر می باشد.

در دوره آموزشی : دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد آموزشی می باشند، شرکت 2تبصره 

 درجه دو منوط به داشتن مهارت درجه سه می باشد.

 مقررات وظیفه عمومی:  -2-0

بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروهای نظامی و انتظامی متقاضیان مرد الزم است یکی از شرایط مشروحه ذیل را 

 دارا باشند:

 کارت پایان خدمت -

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

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

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

 برنامه تحصیلی متقاضی با زمان برگزاری دوره آموزشی

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

 طالب حوزه های علمیه -

 

 شرایط استفاده ازامکانات شبانه روزی :

 

ای هوره که د امکانات شبانه روزی شامل خوابگاه و رستوران می باشد که خوابگاه به کارآموزان غیر بومی شهرستان، -

کیلومتر  15مرکز آموزشی حداقل  تاها  انتخاب نموده و فاصله محل سکونت آن را بانه روزیشرایط شیکسره با دو نوبته و 

 گیرد. تعلق می ،می باشد

 یت میقابل رو الکترونیکیثبت نام  سامانهتذکر: مشخصات دوره های آموزشی با شرایط شبانه روزی ویژه هر استان در 

 باشند.

تبصره: شرایط استفاده از امکانات شبانه روزی به تشخیص رئیس مرکز مربوطه در صورت وجود ظرفیت و شرایط مهارت 

 آموز قابل تغییر است.

ساعت  3یکسره را انتخاب نموده و حداقل روزانه دو نوبته یا خدمات رستوران نیز به کارآموزانی که دوره آموزشی  -

 گیرد. میتعلق  ،آموزش را طی می نمایند

تذکر: شرایط استفاده از امکانات رستوران نیز به تشخیص رئیس مرکز مربوطه و در حد امکانات موجود میسر خواهد 

 بود.

 تذکر مهم:

های دیگر می باشد و تمایل به شرکت در دوره های آموزشی این استان را  متقاضیانی که محل سکونت آنها در استان

لویت واگذاری خوابگاه در شرایط مساوی با متقاضیان بومی استان وامکانات شبانه روزی، ابا توجه به محدودیت   دارند.
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ه انتخاب گزین رب عالوه بایست و در صورت ضرورت شرکت در دوره های آموزشی این استان، متقاضیان می می باشد

رفه معرفی نامه از اداره کل آموزش فنی وحفرم ، نسبت به اخذ در پایگاه ثبت نام اینترنتیاستفاده از امکانات شبانه روزی 

تا در صورت موفقیت در مراحل پذیرش اعم از آزمون ورودی یا مصاحبه آنرا  ،نیز اقدام نمایند ای محل سکونت خود

 .نمایندارائه 

 

 

 :های آزاد و آموزشگاه آموزشی مراکز شرایط کلی آموزش در ضوابط و

و انضباطی سازمان و آیین نامه طبق آیین نامه های آموزشی  را مقررات عمومی مرکز موظف است کلیه ضوابط و مهارت آموز -7

 رعایت نماید.هیئت محترم وزیران  71/0/10های آزاد مصوب  نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه

 نگاهب ایع وصورت درخواست صن اشتغال برای افرادآموزش دیده ندارند ولی در قبال ایجاد مراکزآموزشی هیچگونه تعهدی در -2

 شرایط اقدام می نمایند. واجد های کاریابی نسبت به معرفی افراد

غیبت غیرموجه بیش ، مهارت آموزان موظف هستند برنامه های کاری خود را براساس برنامه های آموزشی مراکزتنظیم نمایند -9

مهارت )بجز  و عدم پذیرش شرکت در آزمون؛ باعث محرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطهدرصد مدت دوره 70از

 .در دوره های آتی خواهدشد آموزشگاه های آزاد( آموزان

مهارت آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی نسبت به ترك دوره اقدام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از ثبت نام  -4

 در دوره های آتی در کل کشور محروم خواهند شد.

ی که با توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت مهارت آموزان -2

 خسارت می باشند.

 

 نحوه پذیرش مهارت آموز:

 ،شیه های آموزشی مراکز ثابت آموزبه منظور تسهیل در امور ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، ثبت نام در کلیه دور

 ایه آموزشگاه و، مراکز جوار دانشگاه صنایع یآموزش مراکز ،ها پادگان یآموزشمراکز ،آموزش روستایی های پایگاه ،شهری شعب

صورت می گیرد و متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام موفق به اخذ  الکترونیکیآزاد سطح استان بصورت  فنی و حرفه ای

، وندهشماره پرکه این برگه حاوی ، مربوطه خواهند شد «یا آموزشگاه فنی و حرفه ای آزادبرگ معرفی متقاضی به مرکز آموزشی »

خواهد حل برگزاری دوره و آدرس م محل برگزاری دوره مشخصات دوره آموزشی، زمان دقیق مراجعه فرد به  مشخصات فرد،

مدرك  ملی، کارت در دست داشتن اصل شناسنامه،بایست در زمان درج شده در برگ معرفی متقاضی به مرکز با  بود. متقاضیان می

)در صورت  نیاز پیشو گواهینامه مهارت   مقررات وظیفه عمومی 9-2مدرك مربوطه با توجه به شرایط مندرج در بخش تحصیلی، 

 ( 9 شماره رمف –ادر شده پس از اتمام ثبت نام اینترنتی ص) فرم  یا آموزشگاه ( و برگ معرفی به مرکزتکمیلیانتخاب  دوره های 

 مربوطه مراجعه نمایند.یا آموزشگاه به مرکز آموزشی 
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عالقمند دردوره های آموزشی، کلیه متقاضیان ) درصورت ثبت نام بیشتر از  و باتوجه به ضرورت حضور مهارت آموزان مستعد

صاحبه حضوری شرکت دوره آموزشی ابتدا درآزمون ورودی و م های مشخص شده برای هر ظرفیت در هر دوره ( طبق زمان

 شوند. ها به عنوان مهارت آموز پذیرفته می موفقیت درآن نموده و پس از

 

 راهنمای انتخاب دوره آموزشی:

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

ایست ب با عالیق و نیاز متقاضی در ارتباط است، لذا متقاضی می با توجه به اینکه موفقیت در فراگیری هر مهارت مستقیماً -6-7

 متناسب با عالقه و نیاز واقعی خود نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.

ه شناخت در ابتدا نسبت ب یدبا لذا متقاضی باشد، از آنجا که هدف از فراگیری مهارت برای متقاضیان عمدتاً ایجاد اشتغال می -6-2

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

لذا متقاضیان  حداقل مدرك تحصیلی الزم جهت هر دوره منظور شده است، با توجه به محتوای استانداردهای آموزشی، -6-9

 (7)جدول شماره آموزشی اقدام نمایند. بر این اساس نسبت به انتخاب دوره  باید

با توجه به برنامه کاری خود و عدم تداخل  بایدبا عنایت به ضرورت حضور کامل متقاضی در حین دوره آموزشی، متقاضی  -6-4

 آن با زمان برگزاری دوره آموزشی، نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.

داول جبا توجه به  بایدر دوره های آموزشی سطوح درجه یک و کارگر ماهر ، متقاضی با توجه به لزوم رعایت پیش نیاز د -6-0

 نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.معرفی دوره ها 

ساعت آموزش در ماه انتخاب  225متقاضی نمی تواند دو دوره آموزشی بصورت همزمان )دارای تداخل زمانی( و یا بیشتر از -6-6

 نماید.

 :نکات مهم

متقاضیانی که تمایل دارند بصورت الکترونیکی از خدمات مشاوره و هدایت شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره  -1

جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی به پورتال آموزشی بهره مند شوند، می توانند 

http://www.portaltvto.com .بخش پژوهش ،زیربخش مشاوره مراجعه نمایند ، 

این دفترچه که حاوی دوره های آموزشی  پایانیهای  چنانچه متقاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدول -2

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

http://reg.portaltvto.com  بخش مشخصات دوره های آموزشی کشور مراجعه و نسبت به انتخاب دوره

 های دیگرکشور اقدام نماید. آموزشی مورد نظر خود در یکی از مراکز شبانه روزی استان

 های آزاد فنی و حرفه ای های فنی و حرفه ای محدود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاه اینکه آموزشبه با توجه  -0

برای ارتقاء مهارت شاغلین در صنایع(،  ) های آموزش در صنایع نبوده و درحال حاضر دوره های آموزشی در بخش

روستایی )برای پوشش آموزشی روستاییان (،   )برای پوشش آموزشی شهرهای فاقد مرکز آموزشی(، شهری شعب

و مراکز جوار دانشگاهی  شتغال برای آنها (پادگان )برای غنی سازی اوقات فراغت سربازان و فراهم نمودن زمینه ا

http://reg.portaltvto.com/
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لذا متقاضیانی که جزء یکی از  شوند، طبق برنامه های آموزشی اجرا می )برای پوشش نیاز آموزشی دانشجویان(

ثبت نام در دوره های آموزشی با استفاده از این دفترچه توانند جهت  می ،های آموزشی مذکور هستند مخاطبین بخش

 اقدام نمایند.

 

 :حوه ثبت نامن

وانند با متقاضیان ثبت نام می ت انجام می شود. الکترونیکیثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی فقط بصورت  -1-7

براساس  http://reg.portaltvto.comثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به نشانی  سامانهمراجعه به 

 این دفترچه، ثبت نام نمایند. 2نیاز آموزشی و عالقه و با در نظر گرفتن بند 

 مراحل ثبت نام: -1-2

وضیحات پس از مطالعه دقیق تثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامانهمتقاضی باید با مراجعه به  1-2-7

 نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود اقدام نماید.ه و هدایت آموزشی و مشاوردوره های آموزشی 

ریال معادل سه هزار تومان بابت مشوره  95555توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی مبلغمتقاضیان الزم است با  1-2-2

تومان بابت ثبت نام هر دوره آموزش فنی و حرفه ای پرداخت و سیصد ریال معادل دو هزار  29555 و هدایت آموزشی و

ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامانهبخش خرید کارت اعتباری از طریق مراجعه به نمایند که 

 و پرداخت از طریق شبکه شتاب امکان پذیر می باشد.

 دوره آموزشی می باشد.یک سال جاری و ثبت نام در مدت اعتبار کارت های اعتباری تا پایان :  ذکر مهمت

 2)پیش نویس اطالعات فردی( و فرم شماره 7فرم شماره متقاضیان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است  1-2-9

)پیش نویس اطالعات دوره انتخابی( این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت اطالعات نسبت به ثبت نام در 

 سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشی اقدام نماید.

متقاضی باید یک قطعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیل اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال در سامانه ثبت نام  1-2-4

 الکترونیکی دوره های آموزشی آماده نماید.

ا ین پس در کلیه مدارک صادره از طرف مرکز آموزشی ایتذکر: متقاضیان توجه داشته باشند فایل تصویری تهیه شده از 

 :از قبیل کارت شناسایی و گواهینامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گیردآموزشگاه 

 ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 755با درجه وضوح   6×4یا  9×4در قطع فایل مربوطه الزم است  -الف

 ت باشد.یکیلو با 15از  حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتر -ب

 پیکسل باشد. 955×455پیکسل و حداکثر 255×955ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل -پ

 گونه حاشیه زائد باشد.یه شده و فاقد هرتصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش ته-ت

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

 شود در تصویر وجود نداشته باشد. متقاضی می

 پس زمینه تصویر باید کامالً سفید باشد. -ج

http://reg.portaltvto.com/
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به نشانی  سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشیبه  متقاضیان پس از آماده نمودن فایل تصویری و اطالعات الزم

http://reg.portaltvto.com .مراجعه نمایند 

متقاضی می تواند یا براساس کد دوره انتخابی که از این دفترچه استخراج نموده و یا بر اساس تعیین نام استان، نام حرفه، جنسیت 

 و... در سامانه نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر اقدام نماید.

دوره )های( انتخابی است. برای این منظور اطالعاتی را که در کارت اعتباری دریافت کرده اید  گام بعدی پرداخت وجه ثبت نام

شود با دقت  رقمی( را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده می 6 ) شناسه پرداخترقمی( و  0 )پرونده  شمارهشامل 

 نید.کت بخش های فردی، تصویر، تحصیلی، پستی و ... واردو اطالعارا انتخاب « شروع ثبت نام»سپس گزینه  ،وارد نمایید

 تذکرات مهم:

 ورود کلیه اطالعاتی که با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامی است. -1

احل در هر یک از مردر زمان ثبت نام اعالم می نماید با مستنداتی که  متقاضیهر گونه مغایرت بین اطالعاتی که  -2

موجب ملغی شدن پذیرش فرد خواهد  ،و همچنین عدم رعایت شرایط الزم ارائه خواهدشدپذیرش، آموزش و آزمون 

 و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد. شد

ذا به باشد ل امکان اصالح تحت هیچ شرایطی مقدور نمی تبصره: با توجه به اینکه پس از تایید نهایی اطالعات،

شود اطالعات وارد شده را به دقت کنترل نموده و درصورت اطمینان از صحت آنها نسبت  اکیداً توصیه می متقاضیان

 به تایید نهایی اقدام نمایند.

 ات فرد،، مشخصشماره پروندهرا که حاوی « به مرکز آموزشیمتقاضی برگه معرفی »پس از تایید نهایی اطالعات، متقاضی  1-2-0

مشاهده خواهند  ،یق مراجعه فرد به مرکز آموزشی و آدرس مرکز آموزشی خواهد بودمشخصات دوره آموزشی، زمان دق

 مربوطه اقدام نمایند.یا آموزشگاه کرد که الزم است نسبت به چاپ و نگهداری آن تا زمان مراجعه به مرکز آموزشی 

از وضعیت کلیه دوره های آموزشی با توجه به اینکه برای هر متقاضی نام کاربری و رمز ورود دائمی جهت اطالع کارآموز  1-2-6

انتخابی در هر زمان توسط سامانه ثبت نام الکترونیکی تولید خواهد شد و استفاده از آن جهت اطالع از نتایج آزمون های 

 لذا به متقاضیان تاکید می گردد نسبت به حفظ و نگهداری آن اقدام نمایند. ،پایان دوره ضروری می باشد

 

 مهلت ثبت نام:

یک ماه قبل از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز قبل از زمان پذیرش نهایی ادامه از  7931م دوره های آموزشی سال ثبت نا

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

توصیه می  لذا به متقاضیان بسته خواهد شد. نامثبت با تکمیل ظرفیت سامانه  و با توجه به اینکه مهلت ثبت نام محدود است

 شود در همان روزهای اولیه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

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

 مربوطه مراجعه نمایند.

 

  

http://reg.portaltvto.com/
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 پیش نویس اطالعات فردی  -9فرم شماره 

 * نام پدر: -3 * نام خانوادگی: -2 * نام: -1

 * جنسیت:- 4

      زن مرد 

 * شماره ملی: -6 * شماره شناسنامه: - 5

          

 
 تاریخ تولد:* -7

 روز           ماه                 سال

        3 1 
 

 * محل تولد: -1

 

 *: وضعیت تاهل -9

 

 * تابعیت: -2 دین:-11

 وضعیت تحصیلی:*-12

 آموز دانش 

 دانشجو 

 فارغ التحصیل 

 عدم اشتغال به تحصیل 

 مقطع تحصیلی: *آخرین -13

ابتدایی                       پایان دوره راهنمایی 

              دیپلم          فوق دیپلم 

   کارشناسی                ارشدکارشناسی 

 دکتري 

 رشته تحصیلی:-14

 

   :آخرین مقطع تحصیلی معدل -16 :گرایش-15

 وضعیت اشتغال: *-18 وضعیت نظام وظیفه: *-17

  قبالً شاغل)بیمه بیکاري(بیکار 

 کارجو         شاغل دانشجو 

 دانش آموز    سرباز خانه دار 

 محل اشتغال:-19

 

 وضعیت ایثارگري:-21

                خانواده شهدا خانواده جانبازان 

            خانواده آزادگان زمندهر 

 عضویت در بسیج: -21

               فعال عادي 
 

 وضعیت جسمانی:*-22

          سالم                    بیمار قلبی 

 کم توان ذهنی 

 

 کد پستی ده رقمی: *-23

          
 

 تلفن ثابت : * شماره-24

 شماره تلفن:
 

 پیش شماره:

 شماره تلفن همراه:*-25

 

 پست الکترونیک:-26

 آدرس محل سکونت: *-27

 استان :                            شهرستان:                                  شهر :                                   خیابان :

 پالك :             کوچه:                

 فراخوانی فایل تصویر متقاضی: *-28

 

 

 

 

Browse 
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 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2شماره  فرم

 معرفی شده از:*-29

     بیمه بیکاري         آموزش و پرورش         دانشگاه 

   کمیته امداد            بسیج                        اصناف 

  صنایع                    آزاد                          نام:              سایر 

نام مرکز آموزشی /آموزشگاه محل -23 نام شهرستان محل برگزاري دوره:-31 نام استان محل برگزاري دوره: *-31

 برگزاری دوره: *

 *کد دوره آموزشی:  -35 نام گروه آموزشی: -34 نام خوشه آموزشی: -33

 باشم  نمی         باشم  می                      متقاضی استفاده از امکانات شبانه روزي -36

 

 

 

 یا آموزشگاه های آزاد نمونه برگه معرفی متقاضی به مرکز -3فرم شماره 

مان زمقتضی است در  متقاضی محترم: مراحل ثبت نام شما با موفقیت به شرح ذیل صورت پذیرفت.

مدرك تحصیلی، کارت پایان خدمت )در صورت  کارت ملی، مشخص شده با همراه داشتن اصل شناسنامه،

وجود( و گواهینامه مهارت )به عنوان پیش نیاز براي دوره هاي سطح درجه یک( و برگ معرفی به مرکز 

 به آدرس مندرج در این برگه مراجعه نمایید. آموزشگاه هاي آزاد یا آموزشی

 عکس

 متقاضی

 نام: شماره پرونده:

 شماره ملی: نام پدر: نام خانوادگی:

 تاریخ شروع دوره: نام دوره آموزشی: کد دوره آموزشی:

 تاریخ آزمون پایان دوره: نوبت آموزشی: تاریخ خاتمه دوره:

 شماره تماس متقاضی: متقاضی استفاده از امکانات رفاهی:

 آموزشگاه آزاد:زمان مراجعه به مرکز آموزشی/ 

 روز:                           مورخ:                 ساعت:
 آدرس محل سکونت متقاضی:

 :محل برگزاري دورهآدرس 

 آدرس وب سایت مرکز آموزشی/آموزشگاه آزاد:                                                   شماره تماس:

 

  



14 
 

 های دیگر معرفی متقاضی غیر بومی از استان -4فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................. نحرفه ای استا فنی وبه : اداره کل آموزش 

 حرفه ای استان................... اداره کل آموزش فنی و از:

 موضوع: معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره 

 سالم علیکم

 با عنایت به تقاضای آقای / خانم .......................... فرزند.................... با شماره پرونده...................   ،احتراماً     

................ ...........جهت شرکت در دوره آموزشی.................................................... با کد................ در مرکز ...................

آن استان، خواهشمند است با توجه به عدم اجرای دوره مذکور در این استان ، دستور فرمایید همکاری الزم جهت پذیرش و 

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مبذول فرمایند.

 

 

 ان .....................مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای است                                             

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 : دوره های آموزشی جداول

. متقاضیان ثبت نام در مراکز ثابت  را نشان می دهد در استان و شعب سیارعناوین دوره های آموزشی در مراکز ثابت دولتی  : 1جدول شماره 

 دولتی می توانند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این مراکز را از این جدول استخراج نمایند .

 مانند عمومی یا دولتی نهادهای وسایر شهرها حاشیه رسمی، غیر سکونتگاههای) شهری مناطقعناوین دوره های آموزشی  :2جدول شماره 

 را  نشان می دهد. استان شعب شهری  ...( و مدارس و هنرستانها

 را نشان می دهد . عناوین دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان :0جدول شماره 

 را نشان می دهد.مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای استان اطالعات مربوط به  : 1جدول شماره 

 های آزاد فنی و حرفه ای استان را نشان می دهد. آموزشگاهاطالعات مربوط به   : 3جدول شماره 

 را  نشان می دهد. 7931تقویم اجرایی آزمون های هماهنگ و ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال :  6جدول شماره 
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 :و شعب سیار عناوین دوره های آموزشی در مراکز ثابت دولتی : 9شماره جدول 

 

 استان سمنانو شعب سیارمراکز ثابت دولتی های آموزشی عناوین دوره 

 نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

  PLCکارور  1691611 شاهرود

مرکزشماره سه 

 شاهرود)برادران(

کارگاه 

کنترل 

 03970013 03970113 301 مرد 06 یکسره ابزار دقیق

دیپلم ریاضی، 

دیپلم تجربی، 

دیپلم فنی 

 FALSE هنرستان

 چهل تکه دوز با دست  1678083 شاهرود

مرکزشماره 

 چهارشاهرود)خواهران(

کارگاه 

 03970109 03970111 161 زن 06 یکسره عمومی

پایان دوره 

متوسطه اول 

)پایان دوره 

 FALSE راهنمایی(

 مدیر گالری )عمومی( 1688316 شاهرود

مرکزشماره 

 چهارشاهرود)خواهران(

کارگاه 

صنعت 

 مسئول فروش  دیپلم 03970010 03971911 141 زن 01 عصر سرامیک

مهدی 

 1698346 شهر

تعمیرکار لوازم خانگی برقی 

 گردندهحرارتی و 

مرکز شماره پنج 

 مهدیشهر)برادران(

کارکاه 

ماشینهای 

 03981119 03970111 481 مرد 01 عصر الکتریکی

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 1آشپز کشتی درجه  1691189 دامغان

مرکزشماره هشت 

 دامغان)خواهران(

صنایع 

 03970018 03971911 91 زن 11 صبح غذایی

پایان دوره 

 ندارد راهنمایی

 برقکار صنعتی  1691814 گرمسار

مرکزشماره نه 

 گرمسار)برادران(

کارگاه 

 ندارد سوم راهنمایی 03981101 03971914 111 مرد 03 صبح برق
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 استان سمنان و شعب سیار مراکز ثابت دولتیعناوین دور های آموزشی 

 نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

 حکاك میوه و سبزی آرا  1696908 گرمسار

شعبه شهری شماره یک 

مرکزشماره نه 

گرمسار)برادران()مرکز 

شماره دوازده مرکز 

 خواهران گرمسار(

صنایع 

-دستی

گوهر 

 03970119 03971919 066 زن 01 یکسره تراشی

دوره پایان 

 FALSE راهنمایی

 تکثیر کننده گیاهان باغی زراعی  1680411 شاهرود

شعبه شهری شماره یک 

مرکزشماره سه 

شاهرود)برادران()مرکز 

شماره هفده تخصصی 

 کشاورزی شاهرود(

 0کارگاه

نفر  06

مراقبت 

زیبایی 

 03981030 03970111 101 مرد 03 یکسره هنگامه

پایان دوره 

متوسطه اول 

دوره )پایان 

 FALSE راهنمایی(
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 و هنرستانها مانند عمومی یا دولتی نهادهای وسایر شهرها حاشیه رسمی، غیر سکونتگاههای) شهری مناطق درهای آموزشی  هعناوین دور : 2جدول شماره 

 :شعب شهری...( و مدارس

 شهری استان سمنان مناطقعناوین دوره های آموزشی 

 نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پایان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

انجام کمک های  1690194 گرمسار

اولیه هنگام وقوع 

 حادثه

مرکزشماره نه 

 گرمسار)برادران(

کارگاه 

عمومی 

 گرمسار6

پایان دوره  03970103 03970114 37 زن 31 صبح

 راهنمایی

مدیریت 

حادثه و 

حمایت 

روانی 

درصحنه 

 حادثه

انجام کمک های  1690010 گرمسار

اولیه هنگام وقوع 

 حادثه

مرکزشماره نه 

 گرمسار)برادران(

کارگاه 

عمومی 

 3گرمسار

پایان دوره  03970103 03970114 37 مرد 01 عصر

 راهنمایی

مدیریت 

حادثه و 

حمایت 

روانی 

درصحنه 

 حادثه

مرکزشماره یازده  گلیم باف 1691161 بیارجمند

 بیارجمند)دومنظوره(

مجتمع 

المهدی 

 بیارجمند

پایان دوره  03970007 03971914 311 زن 01 یکسره

متوسطه اول 

)پایان دوره 

 راهنمایی(

FALSE 
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 :عناوین دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان : 3جدول شماره 

 آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان سمنانعناوین دوره های آموزشی 

 نام دوره کد دوره گروه نام مرکز

نام 

 آموزشگاه

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پیشنیاز حداقل تحصیالت پایان دوره شروع دوره آموزش

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
1668111 

آرایشگر و پیرایشگر 

 زنانه
 03970118 03970114 313 زن 7 عصر نیک

پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
1670691 

پیرایشگر موی زنانه از 

 روی عکس و تصویر 
 دیپلم متوسطه 03970008 03970119 041 زن 7 عصر ستاره 

پیرایشگر 

 موی زنانه

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
1691181 

کار بر مواد شیمیایی 

 در آرایش زنانه
 03981119 03970114 403 زن 7 صبح نیک

پایان دوره 

متوسطه اول 

)پایان دوره 

 راهنمایی(

FALSE 

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
 03981117 03970111 098 زن 7 صبح نیک پیرایشگر موی زنانه 1691308

پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
1691311 

پیرایشگر ابرو و صورت 

 زنانه
 03981009 03970111 018 زن 7 صبح نیک

پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
 03981030 03970106 81 زن 7 صبح نیک خود آرایی زنانه  1693178

پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
1693187 

استفاده از رنگهای 

سنتی و گیاهی در 

 آرایش زنانه 

 03981007 03970114 63 زن 7 عصر نیک
پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
1696768 

ساز چهره زنانه متعادل 

 )آرایش صورت(
 03981019 03970111 191 زن 7 عصر نیک

پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
 03981030 03970111 001 زن 7 عصر نیک آرایشگر ناخن 1696771

پایان دوره 

 راهنمایی

 
 

FALSE 
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 فنی و حرفه ای آزاد استان سمنانعناوین دوره های آموزشی آموزشگاه های 

 نام دوره کد دوره گروه نام مرکز

نام 

 آموزشگاه

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پیشنیاز حداقل تحصیالت پایان دوره شروع دوره آموزش

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
1711448 

پیرایشگر ابرو و صورت 

 زنانه
 03970114 03970011 018 زن 7 صبح ستاره 

پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره 

 چهارشاهرود)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
 03970104 03970018 61 زن 01 صبح سن سون بافت مو  1667776

پایان دوره 

 متوسطه
FALSE 

مرکزشماره 

 چهارشاهرود)خواهران(

خدمات تغذیه 

 ای
 آشپز 1668311

مینو 

 مهرگان
 03970113 03970114 111 زن 01 صبح

پایان دوره 

متوسطه اول 

)پایان دوره 

 راهنمایی(

کنترل 

بهداشت و 

ایمنی در 

واحد غذا و 

 نوشیدنی

مرکزشماره 

 چهارشاهرود)خواهران(

خدمات تغذیه 

 ای
 03970111 03970110 031 زن 1 یکسره خانه هنر متصدی کافی شاپ 1688611

پایان دوره 

متوسطه اول 

)پایان دوره 

 راهنمایی(

FALSE 

مرکزشماره 

 چهارشاهرود)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
1689111 

پیرایشگر ابرو و صورت 

 زنانه

گیسو 

 کمند
 03970008 03970106 018 زن 01 عصر

پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره 

 چهارشاهرود)خواهران(

بهداشت و 

 ایمنی
1698101 

مهارت های سالم 

زیستن )مقدماتی و 

پیشرفته( )کار و 

 دانش(

 03970003 03970119 191 زن 3 عصر خانه هنر
پایان دوره 

 راهنمایی
 ندارد

مرکزشماره شش 

 مهدیشهر)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
 03981317 03970109 381 زن 6 عصر شقایق آرایشگر موی زنانه 1638141

پایان دوره 

 راهنمایی

 
 
 
 
 

FALSE 
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 آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان سمنانعناوین دوره های آموزشی 

 نام دوره کد دوره گروه نام مرکز

نام 

 آموزشگاه

نوبت 

 جنسیت ظرفیت آموزشی

زمان 

 پیشنیاز حداقل تحصیالت پایان دوره شروع دوره آموزش

مرکزشماره شش 

 مهدیشهر)خواهران(

مراقبت و 

 زیبایی
1640884 

کار بر مواد شیمیایی 

 در آرایش زنانه
 03981419 03970109 403 زن 01 عصر شقایق

پایان دوره 

متوسطه اول 

)پایان دوره 

 راهنمایی(

FALSE 

مرکزشماره نه 

 گرمسار)برادران(

مراقبت و 

 زیبایی
1668137 

پیرایشگر ابرو و صورت 

 زنانه *
 03970011 03970103 017 زن 9 یکسره بهار

پایان دوره 

 راهنمایی
 ندارد

مرکزشماره نه 

 گرمسار)برادران(

مراقبت و 

 زیبایی
1689101 

ارایشگر ناخن    )کار  

 دانش( *
 03970106 03970111 61 زن 01 یکسره مهرآرا 

پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره نه 

 گرمسار)برادران(

اوری فن

 اطالعات
 ICDLکاربر  1696817

اندیشه 

 نوین
 03970008 03970109 031 زن 01 عصر

 پایان دوره

 راهنمایی
FALSE 

مرکزشماره نه 

 گرمسار)برادران(

اوری فن

 اطالعات
1696819 

 ICDLرایانه کار 

 0درجه

اندیشه 

 نوین
 03970008 03970111 98 زن 01 یکسره

پایان دوره 

 راهنمایی

رایانه کار 
ICDL 

 1درجه

مرکزشماره نه 

 گرمسار)برادران(

اوری فن

 اطالعات
1696860 

 ICDLرایانه کار 

 0درجه

اندیشه 

 نوین
 03970104 03970010 98 زن 01 یکسره

پایان دوره 

 راهنمایی

رایانه کار 
ICDL 

 1درجه

مرکز شماره ده 

 میامی)دو منظوره(

اوری فن

 اطالعات
 03970117 03970110 031 زن 01 یکسره چرتکه ICDLکاربر  1711870

پایان دوره 

 راهنمایی
FALSE 
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 :آموزشی استان سمنانثابت معرفی مراکز  :4جدول شماره 

 ردیف شهر/شهرستان نام مرکز شماره تماس آدرس

 1 سمنان مرکز شماره یک سمنان )برادران( 38666030320 مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران سمنان-شهریور 07بلوار -منانس

 8 سمنان مرکز شماره دو سمنان)خواهران( 38666036666 خواهران سمنانمرکز آموزش فنی و حرفه ای  -خ مالک اشتر -شهریور 07بلوار -سمنان

 6 شاهرود مرکز شماره سه شاهرود)برادران( 38668660360 مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شاهرود-خیابان دانشجو-شاهرود

 0 شاهرود شماره چهار شاهرود)خواهران(مرکز  38668631100 مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شاهرود-خیابان دانشجو-شاهرود

 5 مهدیشهر مرکز شماره پنج مهدیشهر)برادران( 38666383310 مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران مهدیشهر–روبروی پمپ بنزین -خیابان راوند-مهدیشهر

 3 مهدیشهر شماره شش مهدیشهر)خواهران( مرکز 38666380806 مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران مهدیشهر-کوچه یاقوت-خ زیارت-مهدیشهر

 0 دامغان مرکز شماره هفت دامغان)برادران( 38665865802 مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران دامغان-بلوار ورزش -دامغان

 2 دامغان دامغان)خواهران( مرکز شماره هشت 38665865113 مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان–کوچه فنی و حرفه ای -بلوار جانباز-دامغان

 3 گرمسار مرکز شماره نه گرمسار)برادران( 38660883300 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گرمسار-نرسیده به پل هوایی -بلوار ابریشم-گرمسار

 13 میامی )دومنظوره(مرکز شماره ده میامی  38668386103 مرکز آموزش فنی و حرفه ای میامی-باالتر از آموزش و پرورش-میامی

 11 بیارجمند مرکز شماره یازده بیارجمند)دو منظوره( 38668306003 مرکز آموزش فنی و حرفه ای بیارجمند -بلوار صدا و سیما-بیارجمند

 18 گرمسار مرکز شماره دوازده گرمسار)خواهران( 38660883300 جنب فرهنگسرای خورشید تابان-میدان خلبان شهید سرتیپ تفضلی-گرمسار

 16 مهدیشهر مرکز شماره سیزده شهمیرزاد)خواهران( 38666380806 شهمیرزاد

 پشت هتل پارمیدا–شاهرود 

 
 10 شاهرود تخصصی کشاورزی شاهرودمرکز دو منظوره  38668660360
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 های آزاد فنی و حرفه ای استان سمنان: اطالعات آموزشگاه :  5جدول شماره 

 آزاد شهرستان سمناناطالعات آموزشگاه های 

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
 

دومنظوره
 

 فاکس ثابت

 فناوری اطالعات پارس 1

حسینعلی 

فاطمه -خیرالدین

 خیرالدین

     1603 حسینعلی خیرالدین

-روبروی دبستان بعثت-بلوارولیعصر

 6513352502کدپستی
66660063 66686213 

 عمران-فناوری اطالعات نیما 8
-نیمامعصوم پرست

 مریم شعبانی
 66608633 66608633 10پالک -خیابان مولوی-بلوارقائم     1623 نیمامعصوم پرست

 سینانگار 6
امورمالی -فناوری اطالعات

 خدمات آموزشی-بازرگانی

آرزو -میثم پازکی

 طالبی
     1623 سیدعلی نجاتی

-بین سعدی و مشاهیر-میدان سعدی

 روبروی هنرستان شهید عباسپور

66660353-

66682860 
66660353 

 مهداد 0
امورمالی -فناوری اطالعات

 عمران-بازرگانی

-سکینه رحمانیان

 داودعراقی
     1602 سکینه رحمانیان

الک پ-تقاطع بلوارمولوی -بلوارولیعصر

83 
66603660 66683100 

 پویا 5

امورمالی -فناوری اطالعات

-مکانیک-عمران-بازرگانی 

-اموراداری-هتلداری

فناوری -هنرهای تجسمی

خدمات -نرم فرهنگی

تکنولوژی -آموزشی

-بهداشت و ایمنی-فرهنگی

 گردشگری-هنرهای نمایشی

-فاطمه رجبی 

 سیدعلی اکبرصباغ
 1603 فاطمه رجبی

 

   

خ یاسر.طبقه فوقانی -بلوارولیعصر

 6513353006کدپستی-بیمه دانا
66661530 66606805 

 فناوری اطالعات پیام 3
-ملیحه رجبی

 محمدعلی ترحمی
  66685363 3پالک -میدان سعدی     1626 ملیحه رجبی
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 آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان اطالعات

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
 

دومنظوره
 

 فاکس ثابت

 فناوری اطالعات.مخابرات تک رایان 0
-مصطفی زنگیان

 فرزانه کاشفی
    1620 عبدالمحمد زنگیان

خ شیخ -باغ فیض -چهارراه صاحب 

 6پالک - 13نوری -فضل اله نوری
66681001  

2 
ترازداران خبره 

 سمنان
 امورمالی وبازرگانی

خانجانی سعیده 

نوید -کاکرودی

 ایمانی

سعیده خانجانی 

 کاکرودی
1633     

باغ فردوس. خیابان شهید 

 100پهلوان.پالک 
66653566 66653568 

 66683020 66683020 6پالک -خ یاسر -بلوارولیعصر      1603 پروین ایروانی پروین ایروانی راقبت زیباییم ستاره 3

 1621 مینوحافظی مینوحافظی مراقبت زیبایی الماس 13

 

   
بلوک -خ فتح -خ ارشاد-بلوارورزش 

 طبقه همکف-380
66005530 66052033 

     1628 مرضیه کرم الدین الدینمرضیه کرم  مراقبت زیبایی گل سرخ 11
-روبروی سه راه یغما-خیابان سعدی

 جنب کفش فروشی قادری )زیرزمین(
66601353 66668051 

 66068651 66005113 88پالک -غربی  12خ -شهرک تعاون      1621 مهوش نیک پورمقدم مهوش نیک پورمقدم مراقبت زیبایی نیک 18

 1622 محمدحسن آذری امیدآذری مراقبت زیبایی آرمان 16

 

   
-طبقه فوقانی بیمه دانا-خ سعدی

 6512330523کدپستی 
66601253  

     1620 لیالشرفیه لیالشرفیه حی دوختطرا برنا 10
متری 83-بلوارنهضت -میدان امام رضا

 وحدت.خ سجاد اول
66052512 66052512 

     1603 ناهیدعرب ناهیدعرب طراحی دوخت راسمی 15
-یاسمن سوم غربی -شهرک گلستان 

 136پالک 
66000130  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
 

دومنظوره
 

 فاکس ثابت

 طراحی دوخت نوین 13
مهین وشاق علی 

 آبادی

مهین وشاق علی 

 آبادی
1600      

 5نبش صاحب االمر-خ صاحب االمر

 58پالک 
66606036  

 1628 شهنازمحب شاهدین شهنازمحب شاهدین طراحی دوخت حریر 10

 

    
پالک  -مخابراتروبروی -خ طالقانی 

30 
66688300  

 طراحی دوخت هنر 12
فاطمه جهان 

 محسنی

فاطمه جهان 

 محسنی
1601      

-جنب مسجدالزهرا-شهرک تعاون 

 مجتمع غیرانتفاعی صبا

66066161-

66060503 
66060303 

 66625016 66682312 63کوچه -تیر 0خیابان       1600 صدیقه یوسفی صدیقه یوسفی حی دوختطرا شنل 13

 مطلس 83
دوخت -طراحی دوخت

 سنتی
  1620 طیبه اسیری سرخه طیبه اسیری سرخه

 

   
-کوی شهیدوطنی-خ ارسطو-سرخه  

 روبروی لوازم التحریرآزادگان
66310311  

 1622 صغرامداح صغرامداح طراحی دوخت پرنیا 81

 

    
تیر  0تیر خیابان  0سمنان میدان 

 6515036166کدپستی -100پالک 
66680623  

 طراحی دوخت رز 88
شهرزاد رضوان 

 بیدختی
      1622 توران ذوالفقاری

پالک -خیابان حکیم الهی-محالت

552 
  

  1625 محمدابوالمعالی محمدابوالمعالی اتومکانیک مهارت 86

 

   

-بلوارمیرزای شیرازی-میدان مشاهیر

روبروی قصرپوشاک -باغ فردوس

-مجتمع بهرامی-میراج

 6510316323کدپستی

66660036  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت فعالیتوضعیت 

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
 

دومنظوره
 

 فاکس ثابت

80 
همراه 

 باکشاورز
 کشاورزی

-فرنگیس تیموری

 ماشاهلل شاهجویی
 1626 همراه باکشاورز

 

  

مجتمع -بلوار حکیم الهی-میدان امام 

کدپستی -80واحد-نگین

6512333323 

666683303  

   غیرفعال      1626 محمود رحمانی محمود رحمانی عمران ناوزا 85

83 
گلریزشقایق 

 سمن
     1620 ربابه خوش هنجار زهرا معصومیان صنایع دستی وهنر

متری دوم  10خیابان -8شهرک فاز 

 شهید مجید عبدوس-پست
  

 1620 فریده حیدریان جانعلی غریبی صنایع دستی وهنر پگاه 80

 

   66008853 30پالک -غربی13خ -تعاون شهرک  

82 
خاطره 

 سازان قومس
 صنایع دستی و هنری

حمیده رضوی 

 مقدم

حمیده رضوی 

 مقدم
1623 

 

   
سه راه ابوذر.خ ابوذر. روبروی 

 111کلیدسازی خالصی.پالک 
66608133  

 1621 زهراولیئی زهراولیئی هنرهای تجسمی یولئی 83

 
   

ابتدای -خ دهخدا-انتهای بلوارورزش

 خ نصرت
66060063  

 مایسا 63
هنرهای -هنرهای تجسمی

 تزیینی

-صدیقه زنگیان

 حسن کاشی
 1622 صدیقه زنگیان

 
   

متری پنجم 10-بلوار شهیدچمران

-کوچه برادران شهید تبیانیان-پست

 885پالک

66003832  

61 
نگارستان 

 شمس
 1620 یزدان شمسی یزدان شمسی هنرهای تجسمی

 

   66060820 نبش خ نهم-بلوارجمهوری  

 هنرهای تجسمی حدیث 68
سیسمین تاج 

 صالحیان
     1623 حدیث صالحیان

پالک -5انتهای خیابان -بلوارکارگر

 طبقه همکف-111
66008631  
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 ت آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمناناطالعا

ف
ردی

 
 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

ی 
ص

مرخ
 

زن
مرد 
 

دومنظوره
 

 فاکس ثابت

 ایده پردازان 66
-مدیریت صنایع -تاسیسات

 مکانیک
 

علی اکبر اکبری 

 جامی
1638     

 3جنب فروشگاه -بلوار استقالل

کد پستی -طبقه اول -پالست

6513260530 

  

     1636 فاطمه مرادی فاطمه مرادی صنایع غذایی مهرافروز 60
جنب لوازم خانگی -خیابان سعدی

 6طبقه -آپارتمان نگین-خاتون
66681325 - 

     1636 رزاهمدمی نژاد رزاهمدمی نژاد عمران فرادانش 65
-ساختمان طباطبائی-میدان مشاهیر

 0واحد-طبقه اول
66060080 - 

 - 66063131 جنب کبابی غایبیبلوار جمهوری      1630 مسعود موذن مسعود موذن فناوری اطالعات نوآوران 63

       1635 طاهره دولتی طاهره دولتی مراقبت زیبایی قصریخی 60
خیابان  -میدان بهشتی -سرخه  

 کوچه خودامی -ارسطو
  

       1635 زهرا یعقوبی زهرا یعقوبی مراقبت زیبایی ناز بانو 62
 جنب -خیابان رزمندگان-بلوار بسیج

 بستنی فروشی
 

 

 

 

 1635 مرضیه کرم الدین سیده مهسا زرگر مراقبت زیبایی 8سرخ گل 63

 

    ابتدای خیابان باهنر–میدان امام 
66681530 

 
 

 فناوری اطالعات پیشتازپرداز 03
مریم -بیژن روحانی

 کی پور
 1633 بیژن روحانی

 

   

-اول خیابان یاسر-بلوار ولی عصر

اه جنب بنگ-روبروی دبیرستان فامیلی

 اعتماد

66653566  
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 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان شاهرود

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه

سال 

 تأسیس

-خوهران

 برادران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیرفعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دومنظوره
 

 فکس ثابت

 ثمین 0

 -عمران -فناوری اطالعات/مالی وبازرگانی/هنرهای تجسمی

خدمات  -تکنولوژی فرهنکی-امور اداری-الکترونیک 

 -هنرهای نمایشی -گردشگری -صنایع پوشاك  -آموزشی

 فن آوری نرم فرهنگی-بهداشت و ایمنی 

 -مرجانه لشگری  

-مهدی لشگری

-حوامحمدخانی

 حسن لشگری

 31137181 31131810 خیابان امام روبروی پارکینک شهرداری ü     ü 0380-0381 مرجانه لشگری

 فناوری اطالعات/طراحی ودوخت کانون بسیج 1
-مهری ناز تقوی

 مصطفی خانی
  31116191 خیابان امام نرسیده به فروغی ü     ü 0386-0383 کانون بسیج

3 
کانون 

 شهیدبهشتی
  31131119 خیابان رزمندگان، )کوزه گری(   ü  ü  0384 کانون شهیدبهشتی  فناوری اطالعات

 فناوری اطالعات کاوش 4

-ملیحه علی اکبری

محمد مهدی 

 بدرآبادی

 ü     ü 0388 ملیحه علی اکبری
روبروی اداره -بهمن  11خیابان -میدان امام

 1طبقه-جنب اداره پست-برق
31140110  

 نیکان 1
بازرگانی/عمران/اموراداری/خدمات فناوری اطالعات/مالی و 

 صنایع دستی )فرش(-آموزشی

عطیه -محمدلطفیان

 کریمی
 ü     ü 0389 محمدلطفیان

شاهرود خیابان حافظ جنوبی کوچه 

 09پالك09
31331018  

 فناوری اطالعات/مالی و بازرگانی میرداماد 6
امیر -اعظم خداوردی

 حسین براتی
  31111311 9فردوسی کوچه هفتم) عظیما( پالكخیابان  ü     ü 0386 اعظم خداوردی

 فناوری اطالعات/برق/خدمات آموزشی صنعتگران 7
بهروز  -تیمور اکبری

 مرضیه اکبری-اکبری
 1خ تهران. بلوار عدالت. بعداز خ الغدیر.قواره  ü     ü 0381 فرشته  اکبری

31391306-

07 
 

 مراقبت زیبایی پریسا 8
-فاطمه ظهوری

 نکیسا کرد
 31114009 11114009 18پالك -شهریور 8خیابان -خیابان تهران   ü   ü 0311 ظهوری فاطمه

  31136100 جنب بانک تجارت-خیابان ساعت گل    ü   ü 0371 نسرین ریحانی بزرگ نسرین ریحانی بزرگ مراقبت زیبایی هنر گلها 9

  31361113 313پالك -37مفتح -خیابان مفتح   ü  ü  0377 معصومه حسن ملکی معصومه حسن ملکی مراقبت زیبایی گل گیس 01
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود
ف

ردی
 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
 سال تأسیس

 برادران-خوهران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیرفعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دومنظوره
 

 فکس ثابت

   ü   ü 0378 معصومه کریمیان معصومه کریمیان مراقبت زیبایی کمند 00
شهریور ك شهید مصطفائی ك  07خیابان 

 شهید امینی بن بست ناهیدی
31111933  

 مراقبت زیبایی گل سیما 01

محبوبه محمد 

عرب -حسنی

الهه -یارمحمدی

 فضلی

محبوبه محمد 

 حسنی
0379 ü   ü   

بلوار هالل احمر قبل از میدان بسیج هفت 

 7متری اول پالك 
31341717  

 الهام فضلی مراقبت زیبایی گل سیما)شعبه( 03
محبوبه محمد 

 حسنی
0391 ü   ü   

درب بهمن. خ شهرداری. روبروی  11خ 

 خروجی موزه
31141381  

  31140013 01.پ8شهریور. کوچه بهزیستی.ك 07خ    ü   ü 0381 جمیله اصغریان جمیله اصغریان مراقبت زیبایی مهدیس 04

   ü   ü 0381 سهیال مجرمی سهیال مجرمی مراقبت زیبایی تندیس 01
کوچه دکتر  -خیابان پیشوا-خیابان امام

 متحدی
31343830  

 مراقبت زیبایی سن سون 06

-فاطمه فرج زاده 

هانیه -هدی نوری

 نوری

 31119876 31119876 بهمن.کوچه شهرداری . روبرو.ی موزه 11خ    ü   ü 0381 فاطمه فرج زاده

   ü   ü 0377 فاطمه متین فاطمه متین طراحی و دوخت دانش 07
خیابان  شهید مدنی کوچه شهیداکبری 

 10کوچه  فنائیان پالك 
31339181  

 طراحی و دوخت شکوه 08
ماهرخ -فاطمه شعار

 شعار
   ü   ü 0379 فاطمه شعار

شهرك البرز بلوار شیخ فضل اهلل نوری کوچه 

 71پالك  09
31396111  

 طراحی و دوخت بهدوخت 09
-معصومه قاسمی

 محبوبه قاسمی
   ü  ü  0380 معصومه قاسمی

-نبش کوچه پنجم-ابتدای خیابان تهران

 جنب کبابی شمشاد-031پالك 
31131161 31131161 

   ü   ü 0386 افسانه باکوئی افسانه باکوئی طراحی و دوخت گل نرگس 11
خ ساحلی شمالی. بعد از پل آیت اله  غفاری. 

 شمالی 1کوچه شهیدبسطامی. پ
31361411  

 مهدی اباد میدان ولیعصر   ü   ü 0386 هالل احمر زهرا مرادی طراحی و دوخت هالل احمر 10

31301116 
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود
ف

ردی
 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
 سال تأسیس

 برادران-خوهران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیرفعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دومنظوره
 

 فکس ثابت

   ü   ü 0386 کبری عابدیان کبری عابدیان طراحی و دوخت ریحانه 11
-خیابان شهریار-شهرك انقالب-شاهرود 

 07پالك -03کوچه 
31338746  

   ü   ü 0388 مریم بسطامی مریم بسطامی طراحی و دوخت آزاده 13
جنب -شهریور 07ابتدای خیابان -شاهرود

 فرش و موکت قناد
31146819  

 خانه هنر 14

هنرهای -خدمات تغذیه ای -صنایع غذایی-صنایع پوشاك

خدمات -هنرهای تجسمی-بهداشت وایمنی-تزئینی

صنایع دستی -صنایع دستی )دوخت سنتی(-آموزشی

 افت()ب

   ü   ü 0381 عشرت صدیقی عشرت صدیقی
بهمن روبروی خرقانی مجتمع 11خیابان 

 0سپهر طبقه اول واحد
31141911 31141911 

   ü  ü  0387 بتول عامری ملیحه عامری طراحی و دوخت/  هنرهای تجسمی ترنم 11
شهریور نبش کوچه کاشانی پالك 07خیابان 

18 
31130981  

 البرز 16

فناوری -صنایع دستی )بافت ،فرش(-طراحی دوخت

-هنر تجسمی-خدمات تغذیه ای-صنایع غذایی-اطالعات

 مالی بازرگانی-خدمات آموزشی-بهداشت و ایمنی

-ملک درخشانیان

 صدیقه صادقی
   ü   ü 0316 نسرین دزیانیان

نبش خ شهید  - 6و  4بین کاج  -خ کاج 

 11پ  -عجمی 
31333398  

   ü   ü 0379 مهدیه عسگری پور مهدیه عسگری پور نرهای تزئینی/صنایع دستی )دوخت سنتی(ه فاطیما 17
خیابان آیت اهلل مدرس، )تهران( نرسیده به 

 چهارراه نادر
31133741  

 هنرهای تجسمی ارشدی 18
فهیمه السادات 

 ارشدی

فهیمه السادات 

 ارشدی
0381  ü  ü   

-چهار راه موزه-خیابان فردوسی-شاهرود

 ساختمان غدیری
31118448  

   ü  ü  0386 بتول صاحبی بتول صاحبی صنایع دستی )دوخت سنتی(-هنرهای تجسمی کمال الملک 19
جنب بانک تجارت -بهمن 11خیابان 

 3طبقه-ساختمان اطلس-مرکزی
31141741  

   ü  ü  0381 عصمت نقیبی معصومه هاشمی صنایع غذایی به کام 31
خیابان فردوسی کوچه جدید االحداث 

 1روبروی شهرداری کوچه مادر پالك 
31111191  

   ü  ü  0381 مهناز بهیادی مهناز بهیادی صنایع غذایی هزارو یکشب 30
-4جنب کوچه 1باالترازبنیادشهید-بلوارآزادی

 033پالك 
31364431  
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         اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
 سال تأسیس

 برادران-خوهران

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

  تلفن تماس

فعال
 

غیرفعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دومنظوره
 

 فکس ثابت

 غفوریان 33
صنایع -صنایع دستی )دوخت سنتی( -صنایع نساجی

 صنایع پوشاك-دستی )بافت(

اشرف غفوریان 

 باغبان

اشرف غفوریان 

 باغبان
0379  ü  ü   

پالك -کوچه حمام شیک-بهمن 11خیابان 

61 
31143311  

 کنترل و ابزار دقیق-الکترونیک-فناوری اطالعات هوش برتر 34

-فاطمه سلیمانی

رامین عالقه بند 

 حسینی

 ü    ü  0391 محبوبه سلیمانی
خیابان شهید -خیابان فروغی-شاهرود 

 8پالك - 01/0کوچه -قندی
31140670  

  31111016 1طبقه -پاساژ ولیعصر-میدان امام-شاهرود   ü  ü  0393 فاطمه اسماعیلی فاطمه اسماعیلی عمران-فناوری اطالعات آرسس رایانه 31
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 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان مهدیشهر

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  مهدیشهر

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیرفعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دومنظوره
 

 فکس ثابت

   ü   ü 0383 خیرالنسا صمدیان خیرالنسا صمدیان مراقبت وزیبائی مهتاب 0
-خیابان امام حسین-حسینیه اعظم-مهدی شهر

 جنب لبنیات پاژنگ
13606046  

   ü   ü 0387 گل بی بی صاقیان گل بی بی صاقیان مراقبت وزیبائی بیتا 1
-کوچه بانک تجارت–خیابان امام -هدیشهرم

 روبروی پاساژهادی
13610114  

  33613168 01پ-خ فردوس -مهدیشهرشهرك شهدا   ü  ü  0383 لیدوش گل هاشم لیدوش گلهاشم مراقبت وزیبائی شقایق 3

   ü   ü 0387 فرزانه تبیانیان شهربانو تیرانی طراحی ودوخت ترنم باران 4
مهدیشهربلوارعشایر جنب مدرسه راه زینب 

 3ساختمان ترانی طبقه 
*  

  1 101پالك -10رسالت -میدان مادر-درجزین    ü  ü  0389 مینو)زهرا(حافظی مینو)زهرا(حافظی مراقبت و زیبایی س)شعبه(الما 1

 فناوری اطالعات سترفراگ 6

زینب -معصومه امدادی

-ذوالفقاری عرب

 مصطفی نصرتی

  13619804 باالتر از اداره پست-خیابان امام -مهدیشهر ü     ü 0391 معصومه امدادی

  33619670 4واحد-طبقه سوم کاچیال-میدان امام رضا   ü   ü 0391 زهرا صفائیان معصومه امدادی صنایع پوشاك شستای 7

8 
معماری ایران هنر 

 زمین
  ü     0397 ابوالفضل دانایی فرد ابوالفضل دانایی فرد صنایع دستی )چوب،فلز،سفال،چاپ،شیشه،سنگ،چرم(-عمران

خیابان صاحب الزمان)عج(/ روبروی آموزش و 

 14پرورش/ پالك 
33616619  
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 دامغاناطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان 

 دامغاناطالعات  آموزشگاههای آزاد شهرستان 

ف
ردی

 

 نام موسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تاسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیر فعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دو منظوره
 

 فکس ثابت

  31161668 کوچه اول-جنب اداره اوقاف-پشت شهرداری - - ü ü   17 ناهید وکیلی ناهید وکیلی طراحی دوخت فروغ 0

  31141011 3پ  -فرعی سوم  -بلوار شهید شاهچراغی  - - ü - ü  77 سیمین شیرازیان سیمین شیرازیان طراحی دوخت شمس 1

  31146118 جنب شیرینی سرای قصر عسل-محله نو-دامغان  - - ü ü   87 اکرم باستی الهه عاشوری فناوری اطالعات تابش 3

 امورمالی وبازرگانی-فناوری اطالعات  ردازهماپ 4
-محمد رضا باباخانیان

 اکرم حیدرآبادی
 ü - - - - ü 83 محمد رضا باباخانیان

طبقه فوقانی داروخانه دکتر -ابتدای بلوار پیروزی

 حیدر نژاد
31141879  

 - - ü - - ü 86 سوسن رضایی سوسن رضایی آرایش و پیرایش مهشید 1
-مشاور امالك بعثتمقابل -ابتدای باغ عالمی

 08پالك -خیابان آیت اله نوری-بلوارآزادی
31148094  

 - - ü - - ü 86 منصوره مکریمی منصوره مکریمی مراقبت و زیبایی غزال 6
 -شهرك بوستان بعداز چهار راه شبکه بهداشت  

 ساختمان خراسانی
31140347  

 - - ü - - ü 80 اعظم فرج زاده اعظم فرج زاده مراقبت و زیبایی/ صنایع دستی انوگل ب 7
 01خیابان  -بلوار شمالی خیابان آیت اهلل نوری 

 فروردین
31137091  

    - - ü ü   76 زهرا ربیعی زهرا ربیعی مراقبت و زیبایی ماهنوش 8

 - - ü - - ü 87 سکینه ابراهیمان سکینه ابراهیمیان مراقبت و زیبایی سآبنو 9
جنب درمانگاه قمر بنی -خ زینبیه-خ شهیدبهشتی

 هاشم
31141018  

 - - ü  - ü 87 معصومه خسروی معصومه خسروی طراحی دوخت سماء 01
 04خیابان گل نیلوفر فرعی  -شهرك گلستان 

 8پالك 
31139181  
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 عات  آموزشگاههای آزاد شهرستان دامغاناطال

ف
ردی

 

 نام موسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تاسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیر فعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دو منظوره
 

 فکس ثابت

 - - ü - - ü 87 فاطمه امیرماهانی فاطمه امیرماهانی طراحی دوخت هانما 00
شمس -خیابان اقبال الهوری-شهرك بوستان 

 6پالك 0فرعی -تبریزی
31131419  

  31134441 8بلوار شمالی.جنب برج کیمیا.پ - - ü - ü  87 فاطمه مزینانی فاطمه مزینانی طراحی دوخت مهر 01

   ü   ü 0391 صدیقه غنی ئی صدیقه غنی ئی خدمات تغذیه ای-صنایع غذایی-هنرهای تجسمی کدبانو 03
-خیابان بن بست فرخنده -خیابان شهید بهشتی

 40پالك -سمت چپ-4درب 
31111178  

  31143413 17پالك -خیابان ابوریحان-خیابان شاهچراغی   ü   ü 0394 فرشته عبداله زاده فرشته عبداله زاده خدمات تغذیه ای-صنایع غذایی فرشتگان 04

  31113636 30پالك -خیابان روحانی-بلوارشمالی   ü ü   0394 لیالصفری لیال صفری مراقبت زیبایی فرشتگان نیک 01

   ü   ü 0391 سمانه شیرازی رومنان میترا قادری برمی مراقبت زیبایی کژال 06
کوچه شب -خیابان یاس شمالی-شهرك گلستان

 0پالك-بو
31113713  

  ü    ü 0397 محمد حسین شاکری محمد حسین شاکری صنایع دستی )طال و جواهر سلزی( گوهر تراشان 07
دامغان، خیابان مطهری، جنب پلیس راهور، شرکت 

 گوهرتراشان پارسیان
31140184  

  31160830 03پالك-کوچه شهید قوسی-خیابان زینبیه  ü   ü  0397 رضوان بادپا مریم واهی وش مراقبت زیبایی رضوانه 08
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 گرمساراطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان 

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان گرمسار

ف
ردی

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه 
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیرفعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دومنظوره
 

 فکس ثابت

 فناوری اطالعات مالی بازرگانی.خدمات آموزشی رایان افزار 0
-عبدالعظیم کالتی

 مهنازگردان
  34118113 گرمسار میدان معلم ضلع جنوبی ü     ü 0373 عبدالعظیم کالتی

 فناوری اطالعات مالی بازرگانی عصردانش 1
مریم مستخدمی.رضا 

 مستخدمی
 ü     ü 0384 مریم مستخدمی

مجتمع -گرمسار.خیابان مخابرات )شهید رجایی (

 دکترعاشوری
34111313  

   ü   ü 0386 سمیرا حسینی سمیرا حسینی مراقبت زیبایی بهار 3
-بوکوچه شب -خیابان شهید علیزاده -گرمسار

 01پالك 
  

  34117994 31گرمسار خ فیاض بخش پ    ü   ü 0370 جمیله محسنی زهرا ایجی مراقبت زیبایی گلریز 4

  34143341 ارادان کوچه دادگستری   ü   ü 0381 طاهره نوروزی طاهره نوروزی مراقبت زیبایی مهدیه 1

   کوچه ششم شرقی-خیابان مبارزان-گرمسار   ü   ü 0361 مهرخ کرد افشار مهرخ کرد افشار طراحی دوخت میخک 6

  34141788 ارادان خ شهرداری   ü   ü 0386 مرضیه قندالی مرضیه قندالی طراحی دوخت پرنا 7

  34136196 گرمسار خ تختی کوچه شهید رحیم زاده   ü   ü 0387 طاهره مختاری طاهره مختاری صنایع دستی )بافت( زرباف 8

   ü   ü 0387 مرضیه میرآخوری منتهی میرآخوری صنایع غذایی مرجان 9
نبش کوچه شهید -گرمسار.خیابان شهید منتظری

 16واحد-1طبقه -مجتمع زمرد-علیرضاحیدری
  

   ü   ü 0388 مریم رزم آور مریم رزم آور امور مالی و بازرگانی-فناوری اطالعات  اندیشه نوین 01

بعد از خدمات -باالتر از بازار-آرادان . میدان امام

-منزل میر علمی-نبش بازار-کامپیوتر حسیمی

 1طبقه 

34144101  

   ü   ü 0390 وحیده اشتری وحیده اشتری صنایع غذایی گل گندم 00
جنب بانک -خیابان انقالب اصلی -ایوانکی

 کشاورزی
1849719  
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان گرمسار
ف

ردی
 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیرفعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دومنظوره
 

 فکس ثابت

   ü ü   0390 معصومه پلنگی معصومه پلنگی صنایع دستی)بافت( گل خوار 01
خیابان -خیابان عباسپور-میدان معلم-آرادان

 41پالك -کارگر
34144190  

   داخل پاساژ مریمی-خیابان شیالت-گرمسار   ü   ü 0391 مریم مهرآئین مینا مهرآئین مراقبت زیبایی مهرآرا 03

   ü   ü 0394 زهراایجی زهرا ایجی مراقبت زیبایی مریم 04
ك پال-خیابان جانبازان غربی-خیابان سپاه-گرمسار

079 
34117811  

  ü    ü 0391 محمد شاه حسینی محمد شاه حسینی گردشگری-خدمات آموزشی-مالی بازرگانی-فناوری اطالعات ا صنعتپوی 01
-میدان چهارصددستگاه-روستای داورآباد-آرادان

 37ساختمان-ساختمانهای جهاد کشاورزی
34141916  

   ü   ü 0397 معصومه نجار معصومه نجار گردشگری-خدمات آموزشی-مالی بازرگانی-فناوری اطالعات ن صنعتنوی 06
-میدان چهارصددستگاه-روستای داورآباد-آرادان

 38ساختمان-ساختمانهای جهاد کشاورزی
34141916  

  34110737 ایوانکی بلوار آیت اله طالقانی خ دانشگاه  ü    ü 0397 مفتخریجمال  دانشگاه آزاد ایوانکی مالی بازرگانی-صنایع خودرو-الکترونیک-برق سماء ایوانکی 07
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 میامیاطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان 

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  میامی

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
 

غیرفعال
 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
 

دومنظوره
 

 فکس ثابت

   ü   ü 0379 ربابه شکاری شکاریفاطمه  مراقبت و زیبایی ونوس 0
بیست متری اداره راه)خیابان شهید -شهرك امام

 باهنر(
6111393  

  31613939 روبروئی بانک صادرات-میدان امام رضا-میامی   ü   ü 0393 تهمینه عباسی تهمینه عباسی فناوری اطالعات-امورمالی بازرگانی چرتکه 1

  31611101 مجتمع تجاری مقدم-خیابان امام رضا1-میامی   ü  ü  0393 فاطمه صادقی فتانه آقایی صنایع دستی )بافت( ریک سرحدپازی 3

 اندگارهنرم 4
صنایع دستی )دوخت -هنر تجسمی-صنایع دستی )بافت(

 صنایع چرم ، پوست ،خز-صنایع دستی )فرش(-سنتی(
 زینب صائمی

صنایع دستی هنر 

 ماندگار
0394 ü   ü   

جنب صندوق قرض -خیابان امام رضا1-میامی

 الحسنه
  

   ü   ü 0394 ام کلثوم بیات ام کلثوم بیات مراقبت و زیبایی اراآی پ 1
خیابان امام  -روستای نام نیک-کالپوش-میامی

 خمینی
31636770  
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 9317تقویم اجرایی آزمون های هماهنگ و ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال   -6دول شماره ج

 1630جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های کتبی و  عملی  الکترونیکی)آنالین( 

آخرین مهلت 

ارسال آمار 

 اولیه

تاریخ ارسال 

سواالت 

 ممیزی شده

 معرفی به آزمون

اطالعات دریافت 

از سامانه و 

 بررسی سواالت

 حوزه بندی

ارسال گزارش 

 حوزه

 بندی به مراکز
 

 برگزاری آزمون دریافت کارت ورود به جلسه

اعالم نتایج و 

ارسال اطالعات 

 به پورتال

 

 حوزه بندی آزمون عملی در پورتال
ارسال 

زمانبندی 

آزمون عملی  

 به اداره کل

 

 عملی در پورتال  ثبت نمرات تاریخ اجرای آزمون عملی
 1تکمیل ،امضاء و ارسال فرم شماره 

 )الف(

 تا تاریخ از تاریخ تاتاریخ از تاریخ تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ از تاریخ تاریخ از تاریخ

 

 تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ از تاریخ

 تا تاریخ از تاریخ

92/1/79 

5/7/79 

8/7/92 11/7/92 12/7/92 18/7/92 71/7/92 77/7/92 72/7/92 72/7/92 
72/7/92 72/7/92 

21/7/92 1/2/92 7/2/92 2/2/92 2/2/92 17/2/92 12/2/92 19/2/92 83/6/30 86/6/30 
79/7/92 21/7/92 

92/7/71 
5/7/7// 

21/7/92 1/2/92 9/2/92 11/2/92 17/2/92 12/2/92 12/2/92 18/2/92 19/2/92 77/2/92 72/2/92 72/2/92 72/2/92 21/2/92 7/2/92 2/2/92 9/2/92 11/2/92 18/0/30 13/0/30 

                      

92/2/2 

5/79779 

19/2/92 71/2/92 79/2/92 21/2/92 1/2/92 7/2/92 2/2/92 2/2/92 
2/2/92 2/2/92 

11/2/92 17/2/92 12/2/92 12/2/92 12/2/92 72/2/92 72/2/92 72/2/92 
72/2/92 

 

1/2/92 

 9/2/92 11/2/92 

92/2/12 

/27475/ 

71/2/92 72/2/92 21/2/92 7/2/92 2/2/92 2/2/92 2/2/92 8/2/92 
9/2/92 11/2/92 

12/2/92 12/2/92 18/2/92 71/2/92 71/2/92 78/2/92 79/2/92 1/2/92 2/2/92 2/2/92 
12/2/92 12/2/92 

92/2/72 

5/7/77 

1/2/92 2/2/92 17/2/92 12/2/92 12/2/92 12/2/92 18/2/92 19/2/92 
71/2/92 71/2/92 

72/2/92 72/2/92 78/2/92 1/2/92 7/2/92 9/2/92 11/2/92 17/2/92 12/2/92 12/2/92 
72/2/92 72/2/92 

92/2/18 
5/7///9 

72/2/92 79/2/92 2/2/92 8/2/92 11/2/92 11/2/92 17/2/92 12/2/92 12/2/92 12/2/92 18/2/92 19/2/92 77/2/92 72/2/92 72/2/92 2/8/92 2/8/92 2/8/92 9/8/92 12/8/92 

92/2/2 

5/7//7/ 

17/2/92 12/2/92 72/2/92 72/2/92 72/2/92 78/2/92 79/2/92 21/2/92 
1/8/92 7/8/92 

2/8/92 9/8/92 17/8/92 12/8/92 12/8/92 72/8/92 1/9/92 2/9/92 
 

2/9/92 

 

11/9/92 2/8/92 2/8/92 

92/8/2 

5/78774 

12/8/92 71/8/92 78/8/92 79/8/92 1/9/92 2/9/92 2/9/92 2/9/92 
2/9/92 2/9/92 

17/9/92 12/9/92 12/9/92 12/9/92 18/9/92 72/9/92 72/9/92 78/9/92 79/9/92 2/11/92 
11/9/92 11/9/92 

92/9/77 

5/757/5 

21/9/92 7/11/92 11/11/92 11/11/92 12/11/92 12/11/92 12/11/92 12/11/92 

18/11/92 19/11/92 

72/11/92 72/11/92 72/11/92 79/11/92 21/11/92 2/11/92 8/11/92 11/11/92 11/11/30 15/11/30 
77/11/92 72/11/92 

72/11/92 
5/7777/ 

2/11/92 2/11/92 12/11/92 12/11/92 12/11/92 18/11/92 71/11/92 77/11/92 
72/11/92 72/11/92 

79/11/92 21/11/92 1/17/92 2/17/92 2/17/92 17/17/92 12/17/92 12/17/92 12/17/92 71/17/92 
72/11/92 78/11/92 
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 نکته:

 

 . مسئول آموزش و آموزشگاه آزاد مرکز موظف است کاراموزان را به محض پایان دوره آموزشی به اولین آزمون کتبی مطابق با جدول معرفی نماید--1

 پذیرد تا آمار اولیه با کمترین تغییر در مهلت مقرر به این اداره کل ارسال گردددر خصوص ارسال آمار اولیه تعامالت الزم می بایست با مسئول آموزش مرکز صورت -8

 به مرکز ارسال گردیده است( در موعد مقرر به این اداره کل ارسال نماید.   3/1/35مورخ  1115/10مسئول آزمون  مرکز موظف است آمار اولیه مربوطه را  مطابق با فرمتی) که طی نامه شماره  -8

 نسبت به ارسال سوال اقدام نماید . 8ا تاریخ درج شده در ستون از دریافت آمار اولیه در صورت نبود سواالت در بانک سوال الکترونیکی مراتب به مرکز اعالم خواهد گردید ومرکز موظف خواهد بود مطابق بپس -6

 مرکز میباشدنکته: مسئولیت عدم برگزاری آزمون بدلیل عدم  وجود سوال  برعهده رئیس محترم 

 محسوب میگردد 30معیارهای ارزیابی مراکز در سال  زمانی مشخص شده الزامی و از  فوق در بازه جدول  رعایت و اجرای دقیق-0

 ت نمره الزامی وضروری می باشد .می باشد .لذا رعایت دقیق تاریخ حوزه بندی وثب iscoبا عنایت به اینکه حوزه بندی آزمون عملی در پورتال مالک صدور گواهینامه )الکترونیکی -5

 گزاری آزمون کتبی تخلف محسوب میگردد .کلیه آزمونهای عملی میبایست در مهلت مقرر و با رعایت دقیق ضوابط برگزاری آزمونهای عملی برگزار گردد .برگزاری آزمون عملی قبل از بر-3

 از برگزاری آزمون به این اداره کل اعالم گردد . ساعت قبل 80هرگونه تغییر در زمانبندی آزمونهای عملی  میبایست -0

 هزینه برگزاری آزمون مجدد کلیه  کاراموزان را پرداخت نماید . در صورتیکه آزمونی خارج از تقویم زمانبندی ارسالی از طرف مرکز ونیز بدون هماهنگی با این اداره کل برگزار گردد ملغی و مرکز میبایست-2

 برعهده شخص رئیس مرکز میباشد . 3ای بند مسئولیت نظارت بر اجر-3
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 9317سال -)کاغذی( هماهنگجدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های 

   1630سال -)کاغذی( هماهنگجدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های     
 ردیف

یه
اول

ار 
آم

ل 
سا

 ار
خ

ری
تا

 

یه
اول

ار 
آم

با 
ق 

طاب
ل م

وا
 س

ال
رس

ا
 

ل 
سا

 ار
خ

ری
تا

ی
طع

ر ق
ما

آ
 

م 
ست

سی
ط 

س
تو

ن 
مو

آز
ه 

ی ب
رف

مع
ت 

هل
ن م

ری
آخ

ش
وز

آم
 

صدور کارت ورود به جلسه 

 آزمون

ی
تب

ن ک
مو

آز
ی 

زار
رگ

خ ب
ری

تا
 

ج
تای

م ن
ال

اع
 

حوزه بندی آزمون عملی در 

 پورتال
ارسال 

تقویم 

زمانبندی 

آزمون 

 عملی

 ثبت نمرات  عملی در پورتال برگزاری آزمون عملی

تکمیل ، امضا، ارسال فرم 

 یک شماره

خ
ری

 تا
از

خ 
ری

 تا
تا

 

 تا تاریخ از تاریخ
خ

ری
 تا

از
 

خ
ری

 تا
تا

 

 تا تاریخ از تاریخ

خ
ری

 تا
از

 

خ
ری

 تا
تا

 

1 6/8/30 5/8/30 
11/8/30 16/8/30 

10/8/30 13/8/30 
81/8/30 83/8/30 63/8/30 61/8/30 8/6/30 5/6/30 18/6/30 10/6/30 83/6/30 

81/6/30 80/6/30 

8 35/6/30 10/6/30 88/6/30 80/6/30 82/6/30 63/6/30 1/0/30 3/0/30 13/0/30 11/0/30 16/0/30 13/0/30 81/0/30 86/0/30 85/0/30 83/0/30 1/5/30 

6 13/0/33 18/0/30 85/0/30 80/0/30 
1/5/30 6/5/30 5/5/30 16/5/30 10/5/30 15/5/30 10/5/30 83/5/30 80/5/30 82/5/30 63/5/30 

1/3/30 5/3/30 

0 85/5/30 80/5/30 35/3/30 0/3/30 18/3/30 10/3/30 13/3/30 80/3/30 85/3/30 83/3/30 82/3/30 1/0/30 2/0/30 3/0/30 11/0/30 18/0/30 15/0/30 

5 0/0/30 0/0/30 13/0/30 12/0/30 
86/0/30 85/0/30 80/0/30 5/2/30 3/2/30 3/2/30 18/2/30 10/2/30 80/2/30 1/3/30 5/3/30 

3/3/30 13/3/30 

3 3/2/30 18/2/30 81/2/30 86/2/30 
82/2/30 63/2/30 8/3/30 13/3/30 11/3/30 16/3/30 15/3/30 10/3/30 80/3/30 85/3/30 80/3/30 

82/3/30 38/13/30 

0 81/3/30 80/3/30 6/13/30 5/13/30 
13/13/30 18/13/30 10/13/30 88/13/30 86/13/30 80/13/30 83/13/30 83/13/30 3/11/30 0/11/30 3/11/30 

13/11/30 10/11/30 

2 83/13/30 83/13/30 2/11/30 13/11/30 
15/11/30 10/11/30 13/11/30 80/11/30 82/11/30 83/11/30 1/18/30 0/18/30 11/18/30 18/18/30 10/18/30 

15/18/30 13/18/30 

 نکته:

 ین اداره کل ارسال گردد.در خصوص ارسال آمار اولیه تعامالت الزم می بایست با مسئول آموزش مرکز صورت پذیرد تا آمار اولیه با کمترین تغییر در مهلت مقرر به ا-1

 محسوب میگردد 30معیارهای ارزیابی مراکز در سال  زمانی مشخص شده الزامی و از  فوق در بازه جدول  رعایت و اجرای دقیق-8

 ضروری می باشد.با توجه به اینکه دوره آموزشی از قبل در پورتال تعریف می گردد ، مطابقت آمار اولیه وآمار قطعی ) از نظر حرفه( -6

 می باشد .لذا رعایت دقیق تاریخ حوزه بندی وثبت نمره عملی الزامی وضروری می باشد . iscoبا عنایت به اینکه حوزه بندی آزمون عملی در پورتال مالک صدور گواهینامه )الکترونیکی  -0

 ار گردد .برگزاری آزمون عملی قبل از برگزاری آزمون کتبی تخلف محسوب میگردد .کلیه آزمونهای عملی میبایست در مهلت مقرر و با رعایت دقیق ضوابط برگزاری آزمونهای عملی برگز-5

 ساعت قبل از برگزاری آزمون به این اداره کل اعالم گردد . 80هرگونه تغییر در زمانبندی آزمونهای عملی  میبایست -3

 ن هماهنگی با این اداره کل برگزار گردد ملغی و مرکز میبایست هزینه برگزاری آزمون مجدد کلیه  کاراموزان را پرداخت نماید .در صورتیکه آزمون عملی خارج از تقویم زمانبندی ارسالی از طرف مرکز ونیز بدو-0

 دد لیستهای فاقد امضاء و ناقص عودت خواهد شد .کل ارسال گر لیست )فرم شماره یک یا الف(آزمونهای برگزار شده میبایست پس از تایید رئیس مرکز و آزمونگر عملی و ... جهت تایید نهایی به این اداره-2

 برعهده شخص  محترم رئیس مرکز میباشد .  5مسئولیت نظارت بر اجرای بند -3
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 مربی تحت هیچ شرایطی نمیتواند از کاراموزان خود آزمون عملی اخذ نماید .-13

 .دریافت آمار اولیه مراتب به اطالع مرکز خواهد رسید. ارسال سوال کاغذی بر اساس  درخواست اداره کل از مرکز می باشد که پس از-11

 

 9317سال -)کاغذی( صنعت ساختمان وتفاهمنامهجدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های 

ثبت نام متقاضیان در  ردیف

 پورتال

ویرایش اطالعات 

 شخصی

صدور کارت ورود به جلسه 

 آزمون

تاریخ برگزاری 

 آزمون
 اعالم نتایج

آزمون عملی در حوزه بندی 

 پورتال

ارسال تقویم آزمون 

 عملی

 ثبت نمرات آزمون عملی در پورتال برگزاری آزمون عملی

تکمیل ، امضا، ارسال فرم شماره 

 یک

 تا تاریخ از تاریخ

 

 تا تاریخ از تاریخ

 

    تا تاریخ از تاریخ

 تا تاریخ از تاریخ

 تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ از تاریخ 

1 
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 نکته:
 محسوب میگردد 30معیارهای ارزیابی مراکز در سال  زمانی مشخص شده الزامی و از  فوق در بازه جدول  رعایت و اجرای دقیق-1

 می باشد .لذا رعایت دقیق تاریخ حوزه بندی وثبت نمره عملی الزامی وضروری می باشد .با عنایت به اینکه حوزه بندی آزمون عملی در پورتال مالک صدور گواهینامه )الکترونیکی ( -8

 ردد .برگزاری آزمون عملی قبل از برگزاری آزمون کتبی تخلف محسوب میگردد .کلیه آزمونهای عملی میبایست در مهلت مقرر و با رعایت دقیق ضوابط برگزاری آزمونهای عملی برگزار گ-6

 ساعت قبل از برگزاری آزمون به این اداره کل اعالم گردد . 80هرگونه تغییر در زمانبندی آزمونهای عملی  میبایست -0

 هماهنگی با این اداره کل برگزار گردد ملغی و مرکز میبایست هزینه برگزاری آزمون مجدد کلیه  کاراموزان را پرداخت نماید .در صورتیکه آزمون عملی خارج از تقویم زمانبندی ارسالی از طرف مرکز ونیز بدون -5

 لیستهای فاقد امضاء و ناقص عودت خواهد شد . کل ارسال گردد لیست )فرم شماره یک یا الف(آزمونهای برگزار شده میبایست پس از تایید رئیس مرکز و آزمونگر عملی و ... جهت تایید نهایی به این اداره-3

 برعهده شخص  محترم رئیس مرکز میباشد .  0مسئولیت نظارت بر اجرای بند -0

 

 


