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 :و تعاریف مقدمه

راستای سیاستهای کلی و در  و در سال دولت و ملت، هدلی و همزبانی در دهه پیشرفت وعدالتسپاس الهی، با حمد و       

تظاون، سا مان آمی ش فنی و حرفه ای کشیر وابسته به و ارت  ،اشتتاال و اتتااد مااومتی ابغیی ا  سیی ماا  مظم  رهرری 

باتتیرت  ثرت نا  استتتانی دوره های آمی شتتی را های فنی و حرفه ای  اجتماعی به عنیان متیلی اجرای آمی ش کار و رفاه

می نماید. هدف این ستتا مان ایداد بستتتر ج   جهت مهارت آمی ی افراد فاتد مهارت و ارتااا مهارت افراد  اجرا لکترونیکیا

 ،شتتهری شتتظ  ،ثابتمراکز  های آمی شتتی دوره های آمی ش فنی وحرفه ای در بخش شتتاید در حَر ف مربی ه می باشتتد.

 های ملی و بینع  مانی مختلف در تال  استاندارددر ماا و جیار دانشگاه ، مراکز ارتااا مهارت صنایع  عشتایری، روستتایی،  

مراکز  کشتتیر تیستت   کشتتاور یو  خدمات های مختلف صتتنظت، المللی به منمیر تربیت نیروی کار ماهر میرد نیا  بخش

به منمیر ایداد عدالت آمی شی و فراه   نمیدن فرصت  حال اجرا می شیند. آ ادهای فنی و حرفه ای  آمی شگاه آمی شتی و 

 ا غ  رسانی و تسهید در اندا  امیرثرت نا  و پذیرش مهارت آمی ، ها، برابر برای متااضتیان بهره مندی ا  این نی  آمی ش 

 تدوین گردیده است. 9316دفترچه ثرت نا  سال 

 تعاریف: -1

 و عملی استتت که با هدف ارتااا دانش افراد و ایداد مهارت نمریهای  مدمی  آمی ش فنی و حرفه ای: های آموزش -1-1

حرفه و  برای احرا  شاد، و مهارت آمی ان را های نهفته در ایشان اجرا می گرددج   و به فظلیت رستاندن استظداد  های

اندا  کار و فظالیت در حَر ف کار در مشتتاید گیناگین تا ستتمیخ مشتتخه آماده نمیده و تیانایی آنان رابرای   کستت  و

 مختلف افزایش می دهد.

محدوده  ،عملی، نمریهای آمی شی هر مهارت که به تفکیک مدت  مان  مدمیعه ای ا  سر فاد استااداار  آموزیی:  -1-2

 نماید. آمی ش را برای اجرا و ار شیابی مشخه می

برای  (ISCO)سا مان بین المللی  راه بندی مشایدباشتند که تیس    مدمیعه ای ا  اعداد تراردادی می کا اسااداار : -1-3

راتی در ملی تایی استفادهدر کشیرهای مختلف برای  مظمیجً وتفکیک رشته ها و  یر مدمیعه هر رشته تظیین شده است 

 گردد.می این کدها منمیر 

ماقاضیان  ر صورت دیاز به اطالع از محاوای اسااداار های آموزیی، جهت اداخاب  قیق  وره آموزیی مور  دظر  :دکاه 

از طریق ستتایت ستتازمان آموزش فنی و حرفه ای کبتتور به دبتتادی     می توادنا به بخش استتااداار های آموزیتتی  

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

 بیانگر میزان مهارت و تیانایی فرا گرفته شتده تیس  مهارت آمی  در  ی یک دوره آمی شی می باشد  مهارت : ستوو   -1-4

 شیند: می درجه تاسی   چهارکه به 

های  یر ا غق می  متااضیان در بخشهای  ممابق استتانداردهای تدوین شده سا مان، به آمی ش  :سهمهارت  رجه  -1-4-1

 گردد:

 مهارت سمح سه صنظت ساختمان -الف

http://research.irantvto.ir/
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 های تابد ارائه به افراد ک  تیان ذهنی مهارت -ب

های مادماتی که به مهارت آمی ان مرتدی  ممابق استتتانداردهای تدوین شتتده ستتا مان، به آمی ش مهارت  رجه  و: -1-4-2

گفته می شتتید و گیاهینامه مهارت درجه دو به عنیان پیش نیا  جهت شتترکت در  دومهارت درجه   د،شتتی می ارائه

 دوره های آمی شی درجه یک می باشد.

های تکمیلی که به مهارت آمی ان دارنده  به آمی ش ممابق استتانداردهای تدوین شتده سا مان،   مهارت  رجه یک:  -1-4-3

و گیاهینامه مهارت درجه یک به عنیان  گفته می شتتیدمهارت درجه یک  شتتید، ارائه می دوگیاهینامه مهارت درجه 

 پیش نیا  جهت شرکت در دوره های آمی شی کارگر ماهر می باشد.

های تخاای که به مهارت آمی ان دارنده  به آمی ش ممابق استانداردهای تدوین شده سا مان، مهارت کارگر ماهر: -1-4-4

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

 به شخای ا غق  می شید که داو ل   شرکت در دوره های آمی ش فنی و حرفه ای می باشد.ماقاضی :    -1-5

به شتتخاتتی ا غق می شتتید که در یکی ا  دوره های آمی ش فنی و حرفه ای به منمیر فراگیری مهارت  مهارت آموز: -1-6

 . می نماید شرکت

و کشاور ی  فنی و حرفه ای در سه خیشه آمی شی اصلی شامد صنظت، خدمات  دوره های آمی ش خویته آموزیی:  -1-7

 .است

گیرند، گروه  به تظدادی ا  حَر ف آمی شتتتی که ا  نمر ماهیت و میضتتتی  در یک مدمیعه ترار می گروه آموزیتتی:  -1-8

 آمی شی گفته می شید.

آمی ش های نمری و عملی که در تال  استتتاندارد آمی شتتی با استتتفاده ا  تدهیزات و   مدمیعه به  : وره آموزیتتی  -1-9

  شید. امکانات ج   تیس  مربی در یک  مان مشخه به مهارت آمی  ارائه می

جهت اجرای یک  خاص که ا  یک شتتخه در ستتمح میرد نمر های  به مدمیعه ای ا  وظایف و تیانمندی  یتت: : -1-11

 گفته می شید. می رود شاد فظالیت انتمار

 به مدمیعه ای ا  چند شاد همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می شید.  حرفه: -1-11

 واحد آمی شی است که بر اساس ضیاب  و ماررات به منمیر ایداد و ارتااا مهارت افراد به ارائه آمی ش :یمرکز آموزی -1-12

 :دسته تاسی  می شیند دواکز به این مر، های رایگان بایرت دولتی اتدا  می نماید

 های صتترح و عاتتر برای مهارت آمی ان فظالیت می  اجرای دوره های آمی شتتی در نیبت با این مراکز مراکز روزاده: -1-12-1

این مراکز ا  نمر نی  جنستتیت مهارت آمی ان به ستته دستتته برادران،   باشتتند. این مراکز فاتد امکانات شتترانه رو ی میکه نمایند 

  ( تاسی  می شیند.یک نیبت برای برادران و در نیبت مخالف برای خیاهرانخیاهران و دو منمیره )

 دوره های آمی شی فنی و حرفه ای بایرت مختل  برای خیاهران و برادران برگزار نمی شید. دکاه :

، به و یکسره برگزار می نمایند عار ،های صترح  در نیبترا دوره های آمی شتی   کهاین مراکز  یتااده روزی : مراکز   -1-12-2

 امکانات شرانه رو ی رایگان، تابلیت جذب مهارت آمی  ییربیمی را در دوره های آمی شی دارند. دلید برخیرداری ا 

 آمده است. 3جدول شماره در استان  آمی شی ، شماره تماس و آدرس مراکزنا  دکاه :
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کشیر واحد آمی شتی ییر دولتی استت که با مدی  ستا مان آمی ش فنی و حرفه ای     آموزیتااه فنی و حرفه ای آزا :  -1-13

 د.نسترت به ارائه آمی ش  های فنی و حرفه ای ممابق با استانداردهای سا مان با اخذ شهریه های مایب اتدا  می نمای 

ج   به ذکر استتتت آمی شتتتگاه های فنی و حرفه ای آ اد با تیجه به محد جارافیایی،  یر نمر یکی ا  مراکز آمی شتتتی  

 3فظالیت می نمایند. لذا متااضتیان در صتیرت وجید مشکغت آمی شی می تیانند به مرکز مربی ه که در جدول شماره   

 درج گردیده است، مراجظه نمایند.

 آمده است. 4های فنی و حرفه ای آ اد استان در جدول شماره  تماس و آدرس آمی شگاهنا ، شماره  دکاه :

تدهیز شده و کارآمی ان در آندا  یر در بخش نمری و عملی است که برای اجرای دوره های آمی شی  فضتایی  کارگاه:  -1-14

 های مایب کس  می نمایند.اساس استانداردهای ج   را بر نمر مربی مدرب مهارت

 .مدت  مان مشخای ا   یل رو  هستند که دوره آمی شی درآن اجرا می شید دوبت های آموزیی:  -1-15

 ساعت پایان ساعت یروع دوبت آموزیی

 12:03 7:03 ()یناه تا پنجبناه صاح

 17:03 11 )یناه تا چهاریناه(صرع

 10:03-13:03و   7:03-12:03 یکسره

 تاصره:

کاهش  مدت  مان نیبت آمی شتتیدر نیبت های آمی شتتی مذکیر ممکن استتت برای دوره های آمی شتتی کیتاه مدت،  -9

 یابد.

 آمی ش فنی و حرفه ای های آمی شی با تیجه به افق و شرای  جارافیایی با نمر اداره کد ستاعات شرو  و پایان نیبت  -2

 تابد تاییر است.

ضمن هماهنگی با اداره کد  ،و ضیاب ای فنی و حرفه ای آ اد با تیجه به شرای  ه نیبت بندی آمی شی برای آمی شگاه -3

 باشد. به عهده آمی شگاه می

هایی که در شهرهای فاتد مرکز آمی شی  یر نمر یکی ا  مراکز  آن بخش ا  آمی شبه  :یهری  یعب ر بخش آموزش  -1-16

های بخش  آمی ش ،متااضیان اجرا می گرددآمی شتی بایرت میتت برای یک یا چند دوره جهت پیشش نیا  آمی شی  

 شهری گفته می شید. شظ 

هایی که در روستاها  یر نمر یکی ا  مراکز آمی شی بایرت میتت  بخش ا  آمی ش به آن:  ر روستاا   بخش آموزش -1-17

 های بخش روستایی گفته می شید. آمی ش ،برای یک یا چند دوره جهت پیشش نیا  آمی شی روستاییان اجرا می گردد

 ی(مظدن های اتتاادی )واحد های صنظتی؛ بنگاهشایلین  برایهایی که  آن بخش ا  آمی شبه صنایع:   ر بخش آموزش -1-18

 آمی شتتی و فضتتاهایهای صتتنظتی  شتتهر در تال  مراکز جیار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتااا مهارت اصتتناف  و

یا  بایرت میتت برای یک دفتر آمی ش درصنایع یر نمر نامه در مراکز ثابت  تال  تفاه یا در و  ضمن کاراختاتاصی  

   های بخش صنایع گفته می شید. آمی ش ،می گردد چند دوره جهت پیشش نیا  آمی شی اجرا 
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هایی که در مراکز جیار دانشتتتگاهی  یر نمر یکی ا   آن بخش ا  آمی شمراکز جوار  ادبتتااهی:   ر بخش آموزش -1-19

 ،یا چند دوره جهت پیشتش نیا  آمی شتی دانشدییان متااضی اجرا می گردد  مراکز آمی شتی باتیرت میتت برای یک   

 .های بخش جیار دانشگاهی گفته می شید آمی ش

 بایا. خاص ماقاضیان همان مجموعه میی اقاصا ی ها اصناف و بنااه ،اجرای  وره های آموزیی  ر صنایع  :1تاصره

که  دوره  آمی شی را بایرت کامد بر اساس استاندارد آمی شی آمی انی مهارت به آزمون و مزایای گواهینامه مهارت:  -1-21

 ،میفق به کس  حدنااب تریلی می شیند ، ی نمیده و در آ مین های پایانی که بایرت کتری و عملی برگزار می شید

 .می شید اگیاهینامه مهارت اعما

 یرایط قاولی مهارت آموز  ر آزمون و ارزییابی:  -1-21-1

 در آ مین کتری 05کس  حداتد نمره  -9

 در آ مین عملی 05کس  حداتد نمره  -2

 آ مین عملی %00 آ مین کتری و %20در آ مین های عملی و کتری با ضری  و نی  05کس  حداتد مظدل  -3

 مزایای گواهینامه مهارت: -1-21-2

 اعترار بین المللی   رایدا     -1 

 مختلفهای  احرا  صغحیت حرفه ای در بخشمنمیر ه دارای اعترار ب -2

   های مشمیل  رخ  راه بندی مشاید احتساب ساعات آمی شی به عنیان سنیات تدربی در کارگاه -3

 منمیر کس  مدر  دیپل  در رشته های کاردانشه تابلیت تمریق با برخی واحدهای درسی آمی ش و پرورش ب -4

   مربی هبر اساس ضیابامکان برخیرداری ا  تسهیغت خید اشتاالی و کارآفرینی نزد بانک ها  -5

 اولییت در صدور پروانه کس    -6

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز: شرایط و 

 یرایط عمومی:  -2-1

 اعتااد به دین اسغ  یا یکی ا  ادیان پذیرفته شده در تانین اساسی   -9

 های محارب با نما  جمهیری اسغمی نداشتن عناد و عد  هیاداری ا  احزاب و گروه -2

 نداشتن فساد اخغتی  -3

 عد  اعتیاد به میاد مخدر  -4

 ثرت نا  اترا  خارجی بر اساس تفاه  نامه های منظاده مابین سا مان و نهادهای ذیرب  در مراکز آمی شی مدا  است. -0

 ثرت نا  اترا  خارجی دارای مدی  اتامت ا  دستگاه های ذیرب  در آمی شگاه های آ اد مدا  است. -6

 یرایط اخاصاصی : -2-2

 9متناس  با دوره آمی شی ممابق باجدول  داشتن مدر  تحایلی -

 به عنیان پیش نیا  برای متااضیان شرکت دردوره های آمی شی درجه یک دو داشتن گیاهینامه مهارت درجه -
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 هنا پییست دوره های آمی شی کارگر ماهر به عنیان پیش نیا  برای متااضیان شرکت در یک داشتن گیاهینامه مهارت درجه -

 یی جسمی  ج   متناس  با رشته مهارتیبرخیرداری ا  تیانا -

 سال 90حداتد شرط سنی  -

سال  ر آموزیااه های فنی و حرفه ای آزا  با اجازه کاای ولی و یا قیم قادودی  13تا  12: ثات دام ماقاضیان بین 1تاصره

  امکان پذیر می بایا. 

آموزیی می باینا، یرکت  ر  وره آموزیی :  وره های آموزیتی که  ر مهارت  رجه سته  ارای اسااداار    2تاصتره  

  رجه  و منوط به  ایان مهارت  رجه سه می بایا.

 مقررات وظیفه عمومی:  -2-0

بر استاس اعغ  رستمی سا مان وظیفه عمیمی نیروهای نمامی و انتمامی متااضیان مرد ج   است یکی ا  شرای  مشروحه ذید را   

 دارا باشند:

 کارت پایان خدمت -

 مظافیت کفالت یا پزشکی دائ  و کارت مظافیت دای   مان صلحکارت  -

 های پایان دوره آمی شی عد  مشمیلیت تا  مان شرکت در آ مین -

های پایان دوره مشتتروط به عد   استتتفاده ا  مظافیت تحاتتیلی آمی ش و پرورش یا آمی ش عالی تا  مان شتترکت در آ مین  -

 دوره آمی شی تداخد برنامه تحایلی متااضی با  مان برگزاری

استتتفاده ا  ستتاعات فرایت دوران مادس ستتربا ی مشتتروط بر اینکه منع تانینی ا   رف یگان خدمتی مربی ه وجید نداشتتته  -

 باشد.

  غب حی ه های علمیه -

 

 شرایط استفاده ازامکانات شبانه روزی : 

 

ای هکه دوره  ان ییر بیمی شهرستان،امکانات شترانه رو ی شتامد خیابگاه و رستیران می باشد که خیابگاه به کارآمی    -

 05مرکز آمی شی حداتد  تاها  انتخاب نمیده و فاصتله محد ستکینت آن   را رانه رو یشترای  شت  یکستره با  دو نیبته و 

 گیرد. تظلق می ،کیلیمتر می باشد

 یت میتابد رو الکترونیکیثرت نا   سامانهتذکر: مشخاات دوره های آمی شی با شرای  شرانه رو ی ویژه هر استان در 

 باشند.

تراتره: شترای  استتفاده ا  امکانات شترانه رو ی به تشتخیه رئیز مرکز مربی ه در صتیرت وجید ظرفیت و شرای        

 مهارت آمی  تابد تاییر است.

ساعت  1یکستره را انتخاب نمیده و حداتد رو انه  دو نیبته یا خدمات رستتیران نیز به کارآمی انی که دوره آمی شتی    -

 گیرد. تظلق می ،را  ی می نمایندآمی ش 
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تذکر: یترایط استافا ه از امکادات رستاوران دیز به تبتخیي رمیك مرکز مربوطه و  ر حا امکادات موجو  میسر     

 خواها بو .

 تذکر مهم:

های دیگر می باشد و تماید به شرکت در دوره های آمی شی این استان را  متااضتیانی که محد ستکینت آنها در استتان   

لییت واگذاری خیابگاه در شرای  مساوی با متااضیان بیمی استان وبا تیجه به محدودیت  امکانات شرانه رو ی، ا دارند.

ه انتخاب گزین رب عغوه بایست و در صتیرت ضرورت شرکت در دوره های آمی شی این استان، متااضیان می  می باشتد 

رفه فر  مظرفی نامه ا  اداره کد آمی ش فنی وح، نسرت به اخذ اینترنتیدر پایگاه ثرت نا  استفاده ا  امکانات شرانه رو ی 

تا در صتیرت میفایت در مراحد پذیرش اع  ا  آ مین ورودی یا مااحره آنرا   ،نیز اتدا  نمایند ای محد ستکینت خید 

      .نمایندارائه 

 

 

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

و انضرا ی سا مان و آیین  رق آیین نامه های آمی شتی   را ماررات عمیمی مرکز میظف استت کلیه ضتیاب  و   مهارت آمی  -9

 رعایت نماید.هیئت محتر  و یران  91/0/10های آ اد مایب  نامه نحیه تشکید و اداره آمی شگاه

 صتیرت درخیاستت صنایع و   یده ندارند ولی دراشتتاال برای افرادآمی ش د  ترال ایداد مراکزآمی شتی هیگگینه تظهدی در  -2

 شرای  اتدا  می نمایند. واجد های کاریابی نسرت به مظرفی افراد بنگاه

ییرت ییرمیجه بیش ، مهارت آمی ان میظف هستند برنامه های کاری خید را براساس برنامه های آمی شی مراکزتنمی  نمایند -3

)بدز  و عد  پذیرش ؛ شتترکت در آ مینآمی  ا  ادامه دوره آمی شتتی مربی هباعث محرومیت مهارت درصتتد مدت دوره 90ا 

 .در دوره های آتی خیاهدشد آمی شگاه های آ اد( مهارت آمی ان

مهارت آمی ان مراکز دولتی که در حین دوره آمی شتی نسرت به تر  دوره اتدا  نمایند، حداتد به مدت شش ماه ا  ثرت نا    -4

  کشیر محرو  خیاهند شد.در دوره های آتی در کد 

مهتارت آمی انی کته با تیجه به نمر کمیته انضتتترا ی مرکز به تدهیزات و ابنیه خستتتارت وارد نمیده اند میظف به جرران و    -2

 پرداخت خسارت می باشند.

 

 نحوه پذیرش مهارت آموز:

 ه های آمی شی مراکز ثابتدر کلیه دور به منمیر تستهید در امیر ثرت نا  متااضیان شرکت در دوره های آمی شی، ثرت نا         

 و، مراکز جیار دانشگاه صنایع یآمی ش مراکز ،ها پادگان یآمی شمراکز ،آمی ش روستتایی  های پایگاه ،شتهری  شتظ   ،آمی شتی 

صیرت می گیرد و متااضیان پز ا  اندا  مراحد ثرت نا   الکترونیکیآ اد سمح استان بایرت  فنی و حرفه ای های آمی شتگاه 

ی که این برگه حاو، مربی ه خیاهند شد «یا آمی شگاه فنی و حرفه ای آ ادبرگ مظرفی متااضتی به مرکز آمی شی  »میفق به اخذ 

حد برگزاری و آدرس م محد برگزاری دوره مشخاات دوره آمی شی،  مان دتیق مراجظه فرد به  ، مشخاات فرد،شماره پرونده
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 بایستت در  مان درج شتده در برگ مظرفی متااضتی به مرکز با در دست داشتن اصد شناسنامه،    خیاهد بید. متااضتیان می دوره 

و گیاهینامه مهارت   ماررات وظیفه عمیمی 3-2مدر  مربی ه با تیجه به شرای  مندرج در بخش مدر  تحایلی،  کارت ملی،

ادر شده پز ا  اتما  ثرت نا  صت ) فر   یا آمی شتگاه  ( و برگ مظرفی به مرکزتکمیلی)در صتیرت انتخاب  دوره های   نیا  پیش

 مربی ه مراجظه نمایند.یا آمی شگاه به مرکز آمی شی  ( 3 شماره فر  –اینترنتی 

متااضیان ) درصیرت ثرت نا  بیشتر عغتمند دردوره های آمی شی، کلیه  و باتیجه به ضترورت حضیر مهارت آمی ان مستظد    

دوره آمی شی ابتدا درآ مین ورودی و مااحره حضیری شرکت  های مشخه شده برای هر ا  ظرفیت در هر دوره (  رق  مان

 شیند.   ها به عنیان مهارت آمی  پذیرفته می میفایت درآن نمیده و پز ا 

 

 راهنمای انتخاب دوره آموزشی:

 آمی شی میرد نمر خید را با در نمر گرفتن میارد ذید انتخاب نماید:هر متااضی می بایست دوره 

ایست ب با تیجه به اینکه میفایت در فراگیری هر مهارت مستتایماً با عغیق و نیا  متااضی در ارتراط است، لذا متااضی می  -6-9

 متناس  با عغته و نیا  واتظی خید نسرت به انتخاب دوره آمی شی اتدا  نماید.

ه در ابتدا نستترت ب یدبا لذا متااضتتی باشتتد، ا  آندا که هدف ا  فراگیری مهارت برای متااضتتیان عمدتاً ایداد اشتتتاال می -6-2

 شناخت کامد شاد میرد نمر و آینده شالی آن اتدا  و سپز دوره آمی شی متناس  با آن را انتخاب نماید.

لذا متااضیان    تحاتیلی ج   جهت هر دوره منمیر شده است، حداتد مدر با تیجه به محتیای استتانداردهای آمی شتی،   -6-3

 (9)جدول شماره بر این اساس نسرت به انتخاب دوره آمی شی اتدا  نمایند.  باید

با تیجه به برنامه کاری خید و عد   بایدبا عنایت به ضتترورت حضتتیر کامد متااضتتی در حین دوره آمی شتتی، متااضتتی   -6-4

 دوره آمی شی، نسرت به انتخاب دوره آمی شی اتدا  نماید. تداخد آن با  مان برگزاری

داول جبا تیجه به  بایدبا تیجه به لزو  رعایت پیش نیا  در دوره های آمی شی سمیخ درجه یک و کارگر ماهر ، متااضی  -6-0

 نسرت به انتخاب دوره آمی شی اتدا  نماید.مظرفی دوره ها 

ستتاعت آمی ش در ماه  225باتتیرت همزمان )دارای تداخد  مانی( و یا بیشتتتر ا  متااضتتی نمی تیاند دو دوره آمی شتتی -6-6

 انتخاب نماید.

 دکات مهم: 

ماقاضتیادی که تمای   اردا بصتورت الکارودیکی از خامات مبتاوره و هاایت ی:بی به منظور اداخاب بهار  وره     -1

جامع ستتازمان آموزش فنی و حرفه ای کبتتور به دبتتادی   به پورتال آموزیتتی بهره منتا یتتودتا، می توادنا    

http://www.portaltvto.com .بخش پژوهش ،زیربخش مباوره مراجعه دماینا ، 

این  فارچه که حاوی  وره های آموزیی  پایادیهای  چنادچه ماقاضتی  وره آموزیی مور  دظر خو  را  ر جاول  -2

حرفه ای کبور به  اه ثات دام ایناردای ستازمان آموزش فنی و بایتا دیافاه استت، می توادا به پایا   این استاان می 

بخش مبتخصات  وره های آموزیی کبور مراجعه و دسات به اداخاب   http://reg.portaltvto.comدبتادی  

 اقاام دمایا.های  یارکبور   وره آموزیی مور  دظر خو   ر یکی از مراکز یااده روزی اساان

http://reg.portaltvto.com/
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های آزا  فنی و حرفه  های فنی و حرفه ای محاو  به مراکز ثابت آموزیتتی و آموزیتتااه اینکه آموزشبه با توجه  -0

برای ارتقاء مهارت یاغبین  ر  ) های آموزش  ر صنایع ای داو ه و  رحال حاضتر  وره های آموزیتی  ر بخش  

روساایی )برای پویش آموزیی  ز آموزیی(،)برای پویتش آموزیتی یهرهای فاقا مرک   یتهری  یتعب صتنایع(،  

 و مراکز روستااییان (،  پا گان )برای غنی ستازی اوقات فراغت ستربازان و فراهم دمو ن زمینه ایا:ال برای آدها (   

ه لذا ماقاضیادی ک یودا، طاق بردامه های آموزیی اجرا می جوار  ادبااهی )برای پویش دیاز آموزیی  ادبجویان(

ثات دام  ر  وره های آموزیتتی با توادنا جهت  می ،های آموزیتتی مذکور هستتانا  این بخشجزء یکی از مخاط

 اسافا ه از این  فارچه اقاام دماینا.

 

 :نحوه ثبت نام

یانند با متااضیان ثرت نا  می ت اندا  می شید. الکترونیکیثرت نا  ا  متااضتیان شرکت در دوره های آمی شی فا  بایرت   -0-9

براساس  http://reg.portaltvto.comثرت نا  الکترونیکی سا مان آمی ش فنی وحرفه ای کشیر به نشانی  سامانهمراجظه به 

 این دفترچه، ثرت نا  نمایند. 2نیا  آمی شی و عغته و با در نمر گرفتن بند 

 مراحد ثرت نا : -0-2

پز ا  ممالظه دتیق ثرت نا  الکترونیکی ستتتا مان آمی ش فنی وحرفه ای کشتتتیر  ستتتامانهه متااضتتتی باید با مراجظه ب 0-2-9

 نسرت به انتخاب دوره آمی شی میرد نمر خید اتدا  نماید. و مشاوره و هدایت آمی شی تیضیحات دوره های آمی شی 

دل ستته هزار تیمان بابت ریال مظا 35555تیجه به ماتتیبه مدلز محتر  شتتیرای استتغمی مرل متااضتتیان ج   استتت با  0-2-2

تیمان بابت ثرت نا  هر دوره آمی ش فنی و حرفه ای و سیاد ریال مظادل دو هزار  23555 مشتیره و هدایت آمی شی و 

ثرت نا  الکترونیکی ستتتا مان آمی ش فنی  ستتتامانهبخش خرید کارت اعتراری ا   ریق مراجظه به پرداختت نمایند که  

 شرکه شتاب امکان پذیر می باشد.و پرداخت ا   ریق وحرفه ای کشیر 

  وره آموزیی می بایا.یک مات اعااار کارت های اعاااری تا پایان سال جاری و ثات دام  ر :  ذکر مهمت

 2)پیش نییز ا غعات فردی( و فر  شماره 9فر  شماره متااضتیان پز ا  ممالظه دتیق مفاد دفترچه راهنما ج   استت    0-2-3

انتخابی( این دفترچه را تکمید و پز ا  ا مینان ا  صتتحت ا غعات نستترت به ثرت نا  در  )پیش نییز ا غعات دوره 

 سامانه ثرت نا  الکترونیکی دوره های آمی شی اتدا  نماید.

متااضتی باید یک تمظه عکز جدید خید را با مشخاات ذید اسکن نمیده و فاید آن را برای ارسال در سامانه ثرت نا    0-2-4

 آمی شی آماده نماید. الکترونیکی دوره های

ا یاین پك  ر کبیه ماارک صا ره از طرف مرکز آموزیی تذکر: ماقاضتیان توجه  ایتاه بایتنا فای  تصویری تهیه یاه از     

 :از قای  کارت یناسایی و گواهینامه مهارت مور  بهره بر اری قرار می گیر آموزیااه 

 ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 955جه وضیخ با در  6×4یا  3×4در تمع فاید مربی ه ج   است  -الف

 ت باشد.یکیلی با 05حد  فاید تاییر ارسالی باید کمتر ا   -ب

 پیکسد باشد. 355×455پیکسد و حداکثر 255×355ابظاد تاییر ارسالی باید حداتد -پ

 گینه حاشیه  ائد باشد.یه شده و فاتد هرتاییر باید در جهت صحیح و بدون چرخش ته-ت

http://reg.portaltvto.com/


11 
 

تاتییر متااضتی باید واضتح و مشتخه بیده و اثر مهر ، منگنه و سایر میاردی که مندر به مخدوش شدن و نامشخه بیدن     -ث

 شید در تاییر وجید نداشته باشد. چهره متااضی می

 پز  مینه تاییر باید کامغً سفید باشد. -ج

به نشتتتانی  رت نا  الکترونیکی دوره های آمی شتتتیستتتامانه ثبه  متااضتتتیان پز ا  آماده نمیدن فاید تاتتتییری و ا غعات ج  

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

متااضتی می تیاند یا براساس کد دوره انتخابی که ا  این دفترچه استخراج نمیده و یا بر اساس تظیین نا  استان، نا  حرفه، جنسیت  

 امانه نسرت به انتخاب دوره آمی شی میرد نمر اتدا  نماید.و... در س

گا  بظدی پرداخت وجه ثرت نا  دوره )های( انتخابی استتتت. برای این منمیر ا غعاتی را که در کارت اعتراری دریافت کرده اید 

شید با دتت  بی ه مشاهده میرتمی( را به همراه عرارتی که داخد کادر مر 6 ) شناسه پرداخترتمی( و  0 )پرونده  شتماره شتامد  

 نید.کو ا غعات بخش های فردی، تاییر، تحایلی، پستی و ... واردرا انتخاب « شرو  ثرت نا »سپز گزینه  ،وارد نمایید

 تذکرات مهم: 

 ورو  کبیه اطالعاتی که با عالمت *  ر فرم مبخي یاه ادا الزامی است. -1

 ر هر یک از  ر زمان ثات دام اعالم می دمایا با مستتانااتی که  ماقاضتتیهر گوده م:ایرت بین اطالعاتی که  -2

موجب مب:ی یان پذیرش  ،و همچنین عام رعایت یرایط الزم ارامه خواهایتا مراح  پذیرش، آموزش و آزمون 

 و وجه ثات دام مسار  دخواها یا. فر  خواها یا

ذا به بایا ل   تحت هیچ یترایوی مقاور دمی امکان اصتال  تاصتره: با توجه به اینکه پك از تاییا دهایی اطالعات، 

یتو  اطالعات وار  یاه را به  قت کنارل دمو ه و  رصورت اطمینان از صحت آدها   ماقاضتیان اکیاا  توصتیه می  

 دسات به تاییا دهایی اقاام دماینا.

ات ، مشخاپروندهشماره را که حاوی « به مرکز آمی شتی متااضتی  برگه مظرفی »پز ا  تایید نهایی ا غعات، متااضتی   0-2-0

مشاهده  ،مشتخاتات دوره آمی شتی،  مان دتیق مراجظه فرد به مرکز آمی شتی و آدرس مرکز آمی شی خیاهد بید     فرد،

مربی ه اتدا  یا آمی شتتگاه خیاهند کرد که ج   استتت نستترت به چاپ و نگهداری آن تا  مان مراجظه به مرکز آمی شتتی 

  نمایند.

نا  کاربری و رمز ورود دائمی جهت ا غ  کارآمی  ا  وضتتتظیت کلیه دوره های  بتا تیجته به اینکه برای هر متااضتتتی   0-2-6

آمی شتی انتخابی در هر  مان تیست  ستامانه ثرت نا  الکترونیکی تیلید خیاهد شد و استفاده ا  آن جهت ا غ  ا  نتای     

 نگهداری آن اتدا  نمایند. لذا به متااضیان تاکید می گردد نسرت به حفظ و ،آ مین های پایان دوره ضروری می باشد

 

 

 

 

http://reg.portaltvto.com/
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 مهلت ثبت نام:

یک ماه ترد ا  شترو  دوره آیا  شده و تا یک رو  ترد ا   مان پذیرش نهایی  ا   9316ثرت نا  دوره های آمی شتی ستال   

 ادامه دارد. در ضمن با ه  مانی فیق تابد تاییر بیده و در اختیار رئیز مرکز مربی ه می باشد.

تیصیه می  لذا به متااضیان بسته خیاهد شد. ثرت نا با تکمید ظرفیت سامانه  و مهلت ثرت نا  محدود استت با تیجه به اینکه 

 شید در همان رو های اولیه نسرت به ثرت نا  اتدا  نمایند.

ز کتذکر مه : ضرورت دارد کلیه متااضیان در  مان درج شده در فر  مظرفی متااضی به مرکز جهت اندا  پذیرش نهایی به مر

 مربی ه مراجظه نمایند.
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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               کارشناسی ارشد 

      دکتري                   

 رشته تحصیلی: -14

 

                  :آخرین مقطع تحصیلی معدل -16 : گرایش-15

 اشتغال: *وضعیت -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 زمنده     ر 

 عضویت در بسیج: -21

               فعال عادي 
 

 وضعیت جسمانی:*-22

            سالم                                  بیمار قلبی 

 کم توان ذهنی          

 

 کد پستی ده رقمی: *-23

          
 

 شماره تلفن ثابت : *-24

 شماره تلفن:
 

 پیش شماره:

  شماره تلفن همراه:*-25

 

 الکترونیک:پست -26

 آدرس محل سکونت: * -27

  استان :                            شهرستان:                                  شهر :                                   خیابان :

 کوچه:                             پالك :

 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  متقاضیی محترم: مرالل ثبت نام شیما با موفقیت به شیری ذیل صیورت پتیرفت     

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 سییطد درجه یک( و برم 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:
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 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

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

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

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

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مبذول فرمایند.

 

 

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان .....................                                             

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 : دوره های آموزشی جداول 

 را نشتتان می دهد . متااضتتیان ثرت نا  در مراکز ثابت دولتی  عناوین دوره های آمی شتتی در مراکز ثابت دولتی در استتتان : 1جاول یتتماره 

 آمی شی این مراکز را ا  این جدول استخراج نمایند .می تیانند ا غعات مربیط به دوره های 

 را  نشان می دهد. عناوین دوره های آمی شی آمی شگاه های فنی و حرفه ای آ اد استان  :2جاول یماره 

 را نشان می دهد.مراکز ثابت آمی ش فنی و حرفه ای استان ا غعات مربیط به  : 0جاول یماره 

 های آ اد فنی و حرفه ای استان را نشان می دهد. به آمی شگاه ا غعات مربیط  : 1جاول یماره 

 می دهد. را  نشان 9316سال  سا مان آمی ش فنی و حرفه ای کشیرتایی  اجرایی آ مین های هماهنگ و ادواری  : 3جاول یماره 
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 :عناوین دوره های آموزشی در مراکز ثابت دولتی : 9جدول شماره 

 

 عناوين دور هاي آموزشي مراکز ثابت دولتي استان سمنان

 جنسیت ظرفیت نوبت آموزشي نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

زمان 

 پايان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

 سمنان

 پارچه اي دوزنده کیف 5459232

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

صنايع 

 64916565 64916335 532 زن 61 صبح پوشاک

پايان دوره اول 

متوسطه )پايان 

 دوره راهنمايي(

 

 

 

FALSE 

 سمنان

5413266 

نقاش روي سنگ با 

رنگ هاي اکريلیک و 

 ويتراي

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

صنايع 

دستي طال 

 64916553 64916636 533 مرد 61 صبح و جواهر

پايان دوره اول 

متوسطه)پايان 

 FALSE دوره راهنمايي(

 سمنان

 سرمه دوز تزيیني 5412232

مرکزشماره دو 

 سمنان)خواهران(

کارگاه 

هنرهاي 

 ندارد پنجم ابتدايي 64916553 64916663 65 زن 61 صبح نمايشي

 شاهرود

 قناد هتل  * 5462666

مرکزشماره سه 

 شاهرود)برادران(

کارگاه 

صنايع 

غذايي و 

 ندارد ديپلم 64916532 64916363 623 زن 62 يکسره بسته بندي

 مهديشهر

5513329 
 5شیريني پز درجه 

مرکزشماره شش 

 مهديشهر)خواهران(

کارگاه 

صنايع 

 64916556 64916662 693 زن 62 يکسره غذايي

پايان دوره 

 راهنمايي

 ندارد
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 عناوين دور هاي آموزشي مراکز ثابت دولتي استان سمنان

 جنسیت ظرفیت نوبت آموزشي نام کارگاه نام مرکز نام دوره کد دوره شهر

زمان 

 پايان دوره شروع دوره آموزش

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

 مهديشهر

 سرمه دوز سنتي 5436649

مرکزشماره شش 

 مهديشهر)خواهران(

کارگاه 

صنايع 

دستي 

 64916651 64916636 26 زن 62 صبح شهمیرزاد

پايان دوره 

 FALSE راهنمايي

 مهديشهر

 شلوار دوز 5425442

مرکزشماره شش 

 مهديشهر)خواهران(

کارگاه 

 FALSE ديپلم 64916639 64916363 632 زن 62 يکسره خیاطي
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 :عناوین دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان : 2جدول شماره 

 عناوین دوره های آمی شی آمی شگاه های فنی و حرفه ای آ اد استان سمنان

 پايان دوره شروع دوره زمان آموزش جنسیت ظرفیت نوبت آموزشي نام آموزشگاه دورهنام  کد دوره گروه نام مرکز

حداقل 

 پیشنیاز تحصیالت

 5424692 مراقبت زيبايي مرکزشماره دو سمنان)خواهران(
پیرايشگر ابرو و 

 صورت زنانه *
 64916656 64916356 656 زن 6 صبح سپیده

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 5419433 مراقبت زيبايي سمنان)خواهران(مرکزشماره دو 
ارايش وپیرايش 

 زنانه
 ندارد سیکل 64916554 64916331 454 زن 6 صبح آموزشگاه ستاره

 5463334 مراقبت زيبايي مرکزشماره نه گرمسار)برادران(
پیرايشگر ابرو و 

 صورت زنانه *
 64916633 64916332 656 زن 65 صبح بهار

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 5466266 مراقبت زيبايي مرکزشماره دو سمنان)خواهران(
ارايش وپیرايش 

 زنانه
 ندارد سیکل 64916551 64916332 454 زن 6 صبح نیک

 5462265 اوري اطالعاتفن مرکزشماره چهارشاهرود)خواهران(
 ICDLرايانه کار 

 5درجه
 64916633 64916361 45 زن 63 عصر ثمین

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 5424646 مراقبت زيبايي مرکزشماره چهارشاهرود)خواهران(
ارايش وپیرايش 

 زنانه
 سیکل 64916652 64916363 454 زن 2 صبح سن سون

 ندارد
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 :آموزشی استان سمنانثابت معرفی مراکز  :3جدول شماره 

 ردیف شهر/شهرستان نام مرکز شماره تماس آدرس

 0 سمنان مرکز شماره یک سمنان )برادران( 12333464184 مرکز آموزش فني و حرفه اي برادران سمنان-شهريور 66بلوار -منانس  

 2 سمنان مرکز شماره دو سمنان)خواهران( 12333463333 مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران سمنان -خ مالک اشتر -شهريور 66بلوار -سمنان

 3 شاهرود مرکز شماره سه شاهرود)برادران( 12332334134 فني و حرفه اي برادران شاهرودمرکز آموزش -خیابان دانشجو-شاهرود

 4 شاهرود مرکز شماره چهار شاهرود)خواهران( 12332360077 مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران شاهرود-خیابان دانشجو-شاهرود

 5 مهدیشهر مرکز شماره پنج مهدیشهر)برادران( 12333626904 اي برادران مهديشهر مرکز آموزش فني و حرفه–روبروي پمپ بنزين -خیابان راوند-مهديشهر

 6 مهدیشهر مرکز شماره شش مهدیشهر)خواهران( 12333627273 مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران مهديشهر-کوچه ياقوت-خ زيارت-مهديشهر

 7 دامغان مرکز شماره هفت دامغان)برادران( 12335235248 مرکز آموزش فني و حرفه اي برادران دامغان-بلوار ورزش -دامغان

 8 دامغان مرکز شماره هشت دامغان)خواهران( 12335235001 مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران دامغان–کوچه فني و حرفه اي -بلوار جانباز-دامغان

 9 گرمسار مرکز شماره نه گرمسار)برادران( 12334229977 شهرستان گرمسارمرکز آموزش فني و حرفه اي -نرسیده به پل هوايي -بلوار ابريشم-گرمسار

 01 میامی مرکز شماره ده میامی )دومنظوره( 12332623041 مرکز آموزش فني و حرفه اي میامي-باالتر از آموزش و پرورش-میامي

 00 بیارجمند مرکز شماره یازده بیارجمند)دو منظوره( 12332673741 مرکز آموزش فني و حرفه اي بیارجمند -بلوار صدا و سیما-بیارجمند

 02 گرمسار مرکز شماره دوازده گرمسار)خواهران( 12334229977 جنب فرهنگسراي خورشید تابان-میدان خلبان شهید سرتیپ تفضلي-گرمسار

 03 مهدیشهر مرکز شماره سیزده شهمیرزاد)خواهران( 12333627273 شهمیرزاد

 04 شاهرود تخصصی کشاورزی شاهرودمرکز دو منظوره  12332334134 پارمیداپشت هتل –شاهرود 
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 :های آزاد فنی و حرفه ای استان سمنان اطالعات آموزشگاه :  4جدول شماره 

 اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان سمنان

 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
 

ن
ز

مرد 
دومنظوره 

 

   ثابت

 فناوري اطالعات پارس 6
-حسینعلي خیرالدين

 فاطمه خیرالدين

حسینعلي 

 خیرالدين
6469   ü       ü 

-روبروي دبستان بعثت-بلوارولیعصر

 4269122262کدپستي
44443343   

 عمران-فناوري اطالعات نیما 5
-نیمامعصوم پرست

 مريم شعباني

نیمامعصوم 

 پرست
6423   ü       ü 44435433 63پالک -خیابان مولوي-بلوارقائم   

 عمران-امورمالي بازرگاني-فناوري اطالعات مهداد 4
-سکینه رحمانیان

 داودعراقي
   44431443 59پالک -بلوارمولوي تقاطع -بلوارولیعصر ü         ü 6462 سکینه رحمانیان

 پويا 3

-مکانیک-عمران-امورمالي بازرگاني -فناوري اطالعات

-فناوري نرم فرهنگي-هنرهاي تجسمي-اموراداري-هتلداري

-بهداشت و ايمني-تکنولوژي فرهنگي-خدمات آموزشي

 گردشگري-هنرهاي نمايشي

-فاطمه رجبي 

 سیدعلي اکبرصباغ
 ü         ü 6469 فاطمه رجبي

-خ ياسر.طبقه فوقاني بیمه دانا-بلوارولیعصر

 4269129634کدپستي
44446293   

 فناوري اطالعات پیام 2
-ملیحه رجبي

 محمدعلي ترحمي
   44452943 1پالک -میدان سعدي ü         ü 6424 ملیحه رجبي

 فناوري اطالعات.مخابرات تک رايان 1
-مصطفي زنگیان

 فرزانه کاشفي

عبدالمحمد 

 زنگیان
6426 ü         ü 

خ شیخ فضل اله -باغ فیض -چهارراه صاحب 

 4پالک - 63نوري -نوري
44456336   

 فناوري اطالعات پیشتازپرداز 6
مريم -بیژن روحاني

 کي پور
 ü         ü 6493 بیژن روحاني

روبروي -اول خیابان ياسر-بلوار ولي عصر

 جنب بنگاه اعتماد-دبیرستان فامیلي
44423244   

2 
ترازداران خبره 

 سمنان
 امورمالي وبازرگاني

سعیده خانجاني 

 نويد ايماني-کاکرودي

سعیده خانجاني 

 کاکرودي
6493 P         ü  44423244 636باغ فردوس. خیابان شهید پهلوان.پالک   

   44459326 4پالک -خ ياسر -بلوارولیعصر      ü     ü 6469 پروين ايرواني پروين ايرواني  مراقبت زيبايي ستاره 9

 مراقبت زيبايي الماس 63
سیده -مینوحافظي

 فاطمه زرگر
     ü     ü 6426 مینوحافظي

-956بلوک -خ فتح -خ ارشاد-بلوارورزش 

 طبقه همکف
44332236   

 مرضیه کرم الدين مراقبت زيبايي گل سرخ 66
مرضیه کرم 

 الدين
6425 ü     ü     

جنب -يغماروبروي سه راه -خیابان سعدي

 کفش فروشي قادري )زيرزمین(
44436929   
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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
 

ن
ز

مرد 
دومنظوره 

 

   ثابت

   44332661 55پالک -غربي  62خ -شهرک تعاون      ü     ü 6426 مهوش نیک پورمقدم نیک پورمقدممهوش  مراقبت زيبايي نیک 65

     ü     ü 6426 لیالشرفیه لیالشرفیه صنايع دستي )بافت( و دوخت سنتي-طراحي دوخت برنا 64
متري وحدت.خ 53-بلوارنهضت -میدان امام رضا

 سجاد اول
44322262   

   44336636 614پالک -ياسمن سوم غربي -شهرک گلستان      ü     ü 6469 ناهیدعرب ناهیدعرب طراحي دوخت سمیرا 63

   44423246 56کوچه بن بست -خیابان سعدي     ü     ü 6463 مهین وشاق علي آبادي مهین وشاق علي آبادي طراحي دوخت نوين 62

           ü ü     6425 شهنازمحب شاهدين شهنازمحب شاهدين طراحي دوخت حرير 61

     ü   ü   6466 فاطمه جهان محسني فاطمه جهان محسني طراحي دوخت هنر 66
مجتمع -جنب مسجدالزهرا-شهرک تعاون 

 غیرانتفاعي صبا

44344646-

44343231 
  

   44452162 49کوچه -تیر 6خیابان      ü     ü 6466 صديقه يوسفي صديقه يوسفي صنايع دستي )بافت(-طراحي دوخت شنل 62

     ü     ü 6423 طیبه اسیري سرخه طیبه اسیري سرخه دوخت سنتي-طراحي دوخت مطلس 69
روبروي لوازم -کوي شهیدوطني-خ ارسطو-سرخه  

 التحريرآزادگان
44163366   

     ü   ü   6422 صغرامداح صغرامداح طراحي دوخت پرنیا 53
-663تیر پالک  6تیر خیابان  6سمنان میدان 

 4262614644کدپستي 
44453421   

     ü     ü 6422 توران ذوالفقاري شهرزاد رضوان بیدختي طراحي دوخت رز 56
-63پالک -خ حامد -م امام علي 

 4269662221کدپستي
44311232   

   ü   ü     6422 محمدابوالمعالي محمدابوالمعالي اتومکانیک مهارت 55

-باغ فردوس-شیرازيبلوارمیرزاي -میدان مشاهیر

-مجتمع بهرامي-روبروي قصرپوشاک میراج

 4263164921کدپستي

44446394   

54 
گلريزشقايق 

 سمن
       ü   ü   6426 ربابه خوش هنجار زهرا معصومیان صنايع دستي وهنر
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 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  سمنان
ف

ردی
 

 مؤسسنام  نام مدیر رشته /رشته ها آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
دومنظوره 

 

   ثابت

   44435639 666سه راه ابوذر.خ ابوذر. روبروي کلیدسازي خالصي.پالک      ü     ü 6429 حمیده رضوي مقدم حمیده رضوي مقدم فرش(-صنايع دستي )بافت خاطره سازان قومس 53

   44343349 ابتداي خ نصرت-خ دهخدا-انتهاي بلوارورزش     ü   ü   6426 زهراولیئي زهراولیئي هنرهاي تجسمي ولئیي 52

 هنرهاي تزيیني-هنرهاي تجسمي مايسا 51
حسن -صديقه زنگیان

 کاشي
     ü     ü 6422 صديقه زنگیان

کوچه برادران شهید -متري پنجم پست63-بلوار شهیدچمران

 552پالک-تبیانیان
44331512   

   44343526 نبش خ نهم-بلوارجمهوري     ü     ü 6426 يزدان شمسي يزدان شمسي هنرهاي تجسمي نگارستان شمس 56

   44335496 طبقه همکف-666پالک -2انتهاي خیابان -بلوارکارگر     ü   ü   6429 حديث صالحیان سیسمین تاج صالحیان هنرهاي تجسمي حديث 52

   44343616 694پالک -خیابان شهید ماشااهلل مداح-بلوار جمهوري    ü     ü   6493 مسعود موذن مسعود موذن فناوري اطالعات نوآوران 59

     کوچه خودامي -خیابان ارسطو -میدان بهشتي -سرخه       ü     ü 6492 طاهره دولتي طاهره دولتي مراقبت زيبايي قصريخي 43

     جنب بستني فروشي -خیابان رزمندگان-بلوار بسیج     ü     ü 6492 زهرا يعقوبي زهرا يعقوبي مراقبت زيبايي بانوناز  46

   44456293 میدان امام ابتداي خ باهنر     ü     ü 6491 مرضیه کرم الدين سیده مهسا زرگر مراقبت زيبايي 5گل سرخ 45

     932واحد-9طبقه-پرديس پزشکان بوعلي-بلوارامیرکبیر     ü       6491 میترا آقاجاني ارمکي ارمکي میترا آقاجاني فناوري اطالعات قومس 44

     42پالک-جنب گالريرکسان-69خیابان ابوذرغفاري     ü       6491 الهام شمس الدين الهام شمس الدين مراقبت زيبايي سپیده 43

     6طبقه-56پالک -66کدچه-خیابان اوقاف-بلوارقدس     ü       6491 پرديس فوالدي پرديس فوالدي نمايشيهنرهاي -صنايع چوب هنر گستران قومس 42

   44455933 93پالک  -روبروي مخابرات-خ طالقاني      ü       6491 لیال شرفیه عالمه ناظريه صنايع پوشاک 5برنا 41
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 شاهرود اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان

 آموزشگاههای آزاد شهرستان شاهرود اطالعات

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   6

 -عمران -فناوري اطالعات/مالي وبازرگاني/هنرهاي تجسمي

 -خدمات آموزشي -تکنولوژي فرهنکي-امور اداري-الکترونیک 

بهداشت و ايمني  -هنرهاي نمايشي -گردشگري -صنايع پوشاک 

 فن آوري نرم فرهنگي -

 -مرجانه لشگري  

-مهدي لشگري

حسن -حوامحمدخاني

 لشگري

 مرجانه لشگري
6423-

6426 
ü         ü  45546523 45543226 خیابان امام روبروي پارکینک شهرداري 

 فناوري اطالعات/طراحي ودوخت کانون بسیج   5
-مهري ناز تقوي

 مصطفي خاني
 کانون بسیج

6424-

6421 
ü         ü  45551392 خیابان امام نرسیده به فروغي   

4 
کانون  

 شهیدبهشتي
   45545359 خیابان رزمندگان، )کوزه گري(     ü   ü   6423 کانون شهیدبهشتي   فناوري اطالعات

 فناوري اطالعات کاوش  3
-ملیحه علي اکبري

 محمد مهدي بدرآبادي
 ü         ü 6422 ملیحه علي اکبري

-روبروي اداره برق-بهمن  55خیابان -میدان امام

 5طبقه-جنب اداره پست
45536336   

 نیکان 2
بازرگاني/عمران/اموراداري/خدمات فناوري اطالعات/مالي و 

 صنايع دستي )فرش(-آموزشي

عطیه -محمدلطفیان

 کريمي
   45445632 69پالک69شاهرود خیابان حافظ جنوبي کوچه  ü         ü 6429 محمدلطفیان

 فناوري اطالعات/مالي و بازرگاني میرداماد  1
امیر -اعظم خداوردي

 حسین براتي
   45555425 9خیابان فردوسي کوچه هفتم) عظیما( پالک ü         ü 6421 اعظم خداوردي

 فناوري اطالعات/برق/خدمات آموزشي صنعتگران  6
بهروز  -تیمور اکبري

 مرضیه اکبري-اکبري
 5خ تهران. بلوار عدالت. بعداز خ الغدير.قواره  ü         ü 6422 فرشته  اکبري

45493461-

66 
  

 مراقبت زيبايي پريسا 2
نکیسا -ظهوريفاطمه 

 کرد
 45553669 55553669 52پالک -شهريور 2خیابان -خیابان تهران     ü     ü 6422 فاطمه ظهوري

   45541566 جنب بانک تجارت-خیابان ساعت گل      ü     ü 6465 نسرين ريحاني بزرگ نسرين ريحاني بزرگ مراقبت زيبايي هنر گلها 9

   45415254 434پالک -46مفتح -خیابان مفتح     ü   ü   6466 معصومه حسن ملکي ملکي معصومه حسن مراقبت زيبايي گل گیس 63

     ü     ü 6462 معصومه کريمیان معصومه کريمیان مراقبت زيبايي کمند  66
شهريور ک شهید مصطفائي ک شهید  66خیابان 

 امیني بن بست ناهیدي 
45553944  
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 شاهروداطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان 

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

 مراقبت زيبايي گل سیما  65

-محبوبه محمد حسني

الهه -عرب يارمحمدي

 فضلي

     ü     ü 6469 محبوبه محمد حسني
بلوار هالل احمر قبل از میدان بسیج هفت متري 

  6اول پالک 
45433626   

     ü     ü 6493 محبوبه محمد حسني الهام فضلي مراقبت زيبايي گل سیما)شعبه( 64
بهمن. خ شهرداري. روبروي درب خروجي  55خ 

 موزه
45533425   

   45536624 62.پ2شهريور. کوچه بهزيستي.ک 66خ      ü     ü 6425 اصغريانجمیله  جمیله اصغريان مراقبت زيبايي مهديس  63

   45434246 کوچه دکتر متحدي -خیابان پیشوا-خیابان امام     ü     ü 6423 سهیال مجرمي سهیال مجرمي مراقبت زيبايي تنديس  62

 مراقبت زيبايي سن سون 61
هدي -فاطمه فرج زاده 

 هانیه نوري-نوري
 45559261 45559261 بهمن.کوچه شهرداري . روبرو.ي موزه 55خ      ü     ü 6422 فاطمه فرج زاده 

     ü     ü 6466 فاطمه متین فاطمه متین طراحي و دوخت دانش 66
خیابان  شهید مدني کوچه شهیداکبري کوچه  

 56فنائیان پالک 
45449525   

 طراحي و دوخت شکوه  62
ماهرخ -فاطمه شعار

 شعار
     ü     ü 6469 فاطمه شعار

 69شهرک البرز بلوار شیخ فضل اهلل نوري کوچه 

 63پالک 
45491353   

 طراحي و دوخت بهدوخت 69
-معصومه قاسمي

 محبوبه قاسمي
     ü   ü   6426 معصومه قاسمي

پالک -نبش کوچه پنجم-ابتداي خیابان تهران

 جنب کبابي شمشاد-642
45542313 45542313 

     ü     ü 6421 افسانه باکوئي افسانه باکوئي طراحي و دوخت گل نرگس  53
خ ساحلي شمالي. بعد از پل آيت اله  غفاري. 

 شمالي 2کوچه شهیدبسطامي. پ
45412323   

   45465251 مهدي اباد میدان ولیعصر     ü     ü 6421 هالل احمر زهرا مرادي طراحي و دوخت هالل احمر  56

     ü     ü 6421 کبري عابديان کبري عابديان طراحي و دوخت ريحانه   55
کوچه -خیابان شهريار-شهرک انقالب-شاهرود 

 66پالک -64
45442631   

     ü     ü 6422 مريم بسطامي مريم بسطامي طراحي و دوخت آزاده  54
جنب فرش و -شهريور 66ابتداي خیابان -شاهرود

 موکت قناد
45531229   
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 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

 خانه هنر  53

هنرهاي -خدمات تغذيه اي -صنايع غذايي-صنايع پوشاک

-خدمات آموزشي-هنرهاي تجسمي-بهداشت وايمني-تزئیني

 صنايع دستي )بافت(-صنايع دستي )دوخت سنتي(

     ü     ü 6422 عشرت صديقي عشرت صديقي
بهمن روبروي خرقاني مجتمع سپهر 55خیابان 

 6طبقه اول واحد
45533933 45533933 

   45546922  52شهريور نبش کوچه کاشاني پالک 66خیابان      ü   ü   6426 بتول عامري ملیحه عامري طراحي و دوخت/  هنرهاي تجسمي ترنم 52

 البرز  51

-فناوري اطالعات-صنايع دستي )بافت ،فرش(-طراحي دوخت

-بهداشت و ايمني-هنر تجسمي-خدمات تغذيه اي-صنايع غذايي

 مالي بازرگاني-خدمات آموزشي

-ملک درخشانیان

 صديقه صادقي
     ü     ü 6421 دزيانیاننسرين 

 -نبش خ شهید عجمي  - 1و  3بین کاج  -خ کاج 

 52پ 
45444492   

     ü     ü 6469 مهديه عسگري پور مهديه عسگري پور هنرهاي تزئیني/صنايع دستي )دوخت سنتي( فاطیما 56
خیابان آيت اهلل مدرس، )تهران( نرسیده به 

 چهارراه نادر
45544635   

     ü   ü   6425 فهیمه السادات ارشدي  فهیمه السادات ارشدي  هنرهاي تجسمي ارشدي   52
ساختمان -چهار راه موزه-خیابان فردوسي-شاهرود

 غديري
45552332   

     ü   ü   6421 بتول صاحبي  بتول صاحبي  صنايع دستي )دوخت سنتي(-هنرهاي تجسمي کمال الملک   59
-مرکزي جنب بانک تجارت-بهمن 55خیابان 

 4طبقه-ساختمان اطلس
45533633   

     ü   ü   6425 عصمت نقیبي معصومه هاشمي صنايع غذايي به کام  43
خیابان فردوسي کوچه جديد االحداث روبروي 

 2شهرداري کوچه مادر پالک 
45553592   

     ü   ü   6422 مهناز بهیادي مهناز بهیادي صنايع غذايي هزارو يکشب 46
پالک -3جنب کوچه 3باالترازبنیادشهید-بلوارآزادي

644 
45413343   

   45553526  16میدان قیام خیابان آفتاب پالک ü         ü 6421 نعیمه کالنتري  نعیمه کالنتري  صنايع دسني )فرش(-صنايع دستي )بافت(-صنايع غذايي مینو مهرگان  45

 غفوريان 44
صنايع دستي -سنتي( صنايع دستي )دوخت -صنايع نساجي

 صنايع پوشاک-)بافت(
   45534423 12پالک -کوچه حمام شیک-بهمن 55خیابان      ü   ü   6469 اشرف غفوريان باغبان اشرف غفوريان باغبان

 کنترل و ابزار دقیق-الکترونیک-فناوري اطالعات هوش برتر 43
رامین -فاطمه سلیماني

 عالقه بند حسیني
 ü       ü   6495 محبوبه سلیماني

-خیابان شهید قندي-خیابان فروغي-شاهرود 

 2پالک - 65/6کوچه 
45536166   

   45552631 5طبقه -پاساژ ولیعصر-میدان امام-شاهرود     ü   ü   6494 فاطمه اسماعیلي فاطمه اسماعیلي عمران-فناوري اطالعات آرسس رايانه 42
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 مهدیشهر اطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان

 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 6424 خیرالنسا صمديان  خیرالنسا صمديان  مراقبت وزيبائي  مهتاب  6
-خیابان امام حسین-حسینیه اعظم-مهدي شهر

 جنب لبنیات پاژنگ
54161631   

     ü     ü 6426 گل بي بي صاقیان گل بي بي صاقیان مراقبت وزيبائي  بیتا 5
-کوچه بانک تجارت–خیابان امام -هدیشهرم

 روبروی پاساژهادی
54156553   

   44154512   65پ-خ فردوس -مهديشهرشهرک شهدا     ü   ü   6424 لیدوش گل هاشم  لیدوش گلهاشم  مراقبت وزيبائي  قشقاي 4

     ü     ü 6426 فرزانه تبیانیان  شهربانو تیراني  طراحي ودوخت  باران ترنم 3
مهديشهربلوارعشاير جنب مدرسه راه زينب 

 4ساختمان تراني طبقه 
*   

   3 265پالک -56رسالت -میدان مادر-درجزين      ü   ü   6429 مینو)زهرا(حافظي مینو)زهرا(حافظي مراقبت و زيبايي الماس)شعبه( 2

 فناوري اطالعات فراگستر 1

زينب -معصومه امدادي

-ذوالفقاري عرب

 مصطفي نصرتي

   54159263 باالتر از اداره پست-خیابان امام -مهديشهر ü         ü 6495 معصومه امدادي

   44159166 3واحد-طبقه سوم کاچیال-میدان امام رضا     ü     ü 6492 زهرا صفائیان معصومه امدادي صنايع پوشاک شستاي 6

2 
هنر معماري ايران 

 زمین
   ü         6491 ابوالفضل دانايي فرد ابوالفضل دانايي فرد صنايع دستي )چوب،فلز،سفال،چاپ،شیشه،سنگ،چرم(-عمران

روبروي آموزش و خیابان صاحب الزمان)عج(/ 

 53پرورش/ پالک 
44151129   
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 دامغاناطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان 

 اطالعات  آموزشگاههای آزاد شهرستان دامغان 

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 

   42515112 کوچه اول-جنب اداره اوقاف-پشت شهرداري - - ü ü     26 ناهید وکیلي  ناهید وکیلي  طراحي دوخت  فروغ 6

   42532623 4پ  -فرعي سوم  -بلوار شهید شاهچراغي  - - ü - ü   66 سیمین شیرازيان  سیمین شیرازيان  طراحي دوخت  شمس 5

   42531352 جنب شیريني سراي قصر عسل-محله نو-دامغان  - - ü ü     26 اکرم باستي  الهه عاشوري فناوري اطالعات  تابش 4

 امورمالي وبازرگاني -فناوري اطالعات  رداز هماپ 3
-محمد رضا باباخانیان

 اکرم حیدرآبادي 
 ü - - - - ü 24 محمد رضا باباخانیان 

طبقه فوقاني داروخانه دکتر -ابتداي بلوار پیروزي

 حیدر نژاد
42535269   

 - - ü - - ü 21 سوسن رضايي  سوسن رضايي  آرايش و پیرايش  د مهشی 2
-مقابل مشاور امالک بعثت-ابتداي باغ عالمي

 62پالک -خیابان آيت اله نوري-بلوارآزادي
42532693   

 - - ü - - ü 21 منصوره مکريمي  منصوره مکريمي  مراقبت و زيبايي   غزال 1
 -شهرک بوستان بعداز چهار راه شبکه بهداشت  

 ساختمان خراساني 
42536436   

 - - ü - - ü 26 اعظم فرج زاده  اعظم فرج زاده  مراقبت و زيبايي/ صنايع دستي انوگل ب 6
 65خیابان  -بلوار شمالي خیابان آيت اهلل نوري 

 فروردين
42546693   

       - - ü ü     61 زهرا ربیعي  زهرا ربیعي  مراقبت و زيبايي  وش ماهن 2

 - - ü - - ü 26 سکینه ابراهیمان  سکینه ابراهیمیان  مراقبت و زيبايي  آبنوس  9
جنب درمانگاه قمر بني -خ زينبیه-خ شهیدبهشتي

 هاشم
42533652   

 - - ü   - ü 26 معصومه خسروي  معصومه خسروي  طراحي دوخت  ءسما 63
 63خیابان گل نیلوفر فرعي  -شهرک گلستان 

  2پالک 
42549522   

 - - ü - - ü 26 فاطمه امیرماهاني  فاطمه امیرماهاني  طراحي دوخت  ان ماه 66
شمس -خیابان اقبال الهوري-شهرک بوستان 

 1پالک 6فرعي -تبريزي
42543359   
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 اطالعات  آموزشگاههای آزاد شهرستان دامغان 

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 

   42543333 2بلوار شمالي.جنب برج کیمیا.پ - - ü - ü   26 فاطمه مزيناني  فاطمه مزيناني  طراحي دوخت  مهر  65

     ü     ü 6495 صديقه غني ئي صديقه غني ئي خدمات تغذيه اي-صنايع غذايي-هنرهاي تجسمي کدبانو 64
-خیابان بن بست فرخنده -خیابان شهید بهشتي

 36پالک -سمت چپ-3درب 
42525562   

   42534354 56پالک -خیابان ابوريحان-خیابان شاهچراغي     ü     ü 6493 فرشته عبداله زاده فرشته عبداله زاده خدمات تغذيه اي-صنايع غذايي فرشتگان 63

   42524141 46پالک -خیابان روحاني-بلوارشمالي     ü ü     6493 لیالصفري لیال صفري مراقبت زيبايي فرشتگان نیک 62

     ü     ü 6492 سمانه شیرازي رومنان میترا قادري برمي مراقبت زيبايي کژال 61
کوچه شب -خیابان ياس شمالي-شهرک گلستان

 6پالک-بو
42554634   

   ü       ü 6491 محمد حسین شاکري محمد حسین شاکري صنايع دستي )طال و جواهر سلزي( گوهر تراشان 66
دامغان، خیابان مطهري، جنب پلیس راهور، شرکت 

 گوهرتراشان پارسیان
42536523   

   42516246 64پالک-کوچه شهید قوسي-خیابان زينبیه   ü     ü   6491 رضوان بادپا مريم واهي وش مراقبت زيبايي رضوانه 62
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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

 فناوري اطالعات مالي بازرگاني.خدمات آموزشي  رايان افزار  6
-عبدالعظیم کالتي

 مهنازگردان
   43552254 گرمسار میدان معلم ضلع جنوبي  ü         ü 6464 عبدالعظیم کالتي 

 فناوري اطالعات مالي بازرگاني  انش عصرد 5
مريم مستخدمي.رضا 

 مستخدمي
 ü         ü 6423 مريم مستخدمي

مجتمع -گرمسار.خیابان مخابرات )شهید رجايي (

 دکترعاشوري
43552424   

     ü     ü 6421 سمیرا حسیني  سمیرا حسیني مراقبت زيبايي   بهار 4
-کوچه شب بو-خیابان شهید علیزاده -گرمسار

 65پالک 
    

   43556993 45گرمسار خ فیاض بخش پ      ü     ü 6466 جمیله محسني زهرا ايجي  مراقبت زيبايي  گلريز  3

   43234433 ارادان کوچه دادگستري      ü     ü 6422 طاهره نوروزي طاهره نوروزي  مراقبت زيبايي  ه مهدي 2

     کوچه ششم شرقي-خیابان مبارزان-گرمسار     ü     ü 6413 مهرخ کرد افشار مهرخ کرد افشار طراحي دوخت  میخک 1

   43235622 ارادان خ شهرداري      ü     ü 6421 مرضیه قندالي  مرضیه قندالي  طراحي دوخت پرنا  6

   43541391 گرمسار خ تختي کوچه شهید رحیم زاده      ü     ü 6426 طاهره مختاري  طاهره مختاري  صنايع دستي )بافت( زرباف  2

     ü     ü 6426 مرضیه میرآخوري منتهي میرآخوري صنايع غذايي  ن مرجا 9
نبش کوچه شهید -گرمسار.خیابان شهید منتظري

 51واحد-2طبقه -مجتمع زمرد-علیرضاحیدري
    

     ü     ü 6422 مريم رزم آور مريم رزم آور امور مالي و بازرگاني-فناوري اطالعات  انديشه نوين  63

بعد از خدمات -باالتر از بازار-امامآرادان . میدان 

-منزل میر علمي-نبش بازار-کامپیوتر حسیمي

 5طبقه 

43233365   

     ü     ü 6496 وحیده اشتري وحیده اشتري صنايع غذايي گل گندم 66
جنب بانک -خیابان انقالب اصلي -ايوانکي

 کشاورزي
2239659   
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 ات آموزشگاههای آزاد شهرستان گرمساراطالع
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     6496 معصومه پلنگي معصومه پلنگي صنايع دستي)بافت( گل خوار 65
خیابان -خیابان عباسپور-میدان معلم-آرادان

 32پالک -کارگر
43233296   

     داخل پاساژ مريمي-خیابان شیالت-گرمسار     ü     ü 6495 مريم مهرآئین مینا مهرآئین مراقبت زيبايي مهرآرا 64

     ü     ü 6493 زهراايجي زهرا ايجي  مراقبت زيبايي ممري 63
ک پال-خیابان جانبازان غربي-خیابان سپاه-گرمسار

669 
43536252   

   ü       ü 6492 محمد شاه حسیني محمد شاه حسیني گردشگري-خدمات آموزشي-مالي بازرگاني-فناوري اطالعات پويا صنعت 62
-میدان چهارصددستگاه-روستاي داورآباد-آرادان

 46ساختمان-ساختمانهاي جهاد کشاورزي
43235951   

     ü     ü 6491 معصومه نجار ه نجارمعصوم گردشگري-خدمات آموزشي-مالي بازرگاني-فناوري اطالعات نوين صنعت 61
-میدان چهارصددستگاه-روستاي داورآباد-آرادان

 42ساختمان-ساختمانهاي جهاد کشاورزي
43235951   

   43256646 ايوانکي بلوار آيت اله طالقاني خ دانشگاه   ü       ü 6491 جمال مفتخري دانشگاه آزاد ايوانکي مالي بازرگاني-صنايع خودرو-الکترونیک-برق ء ايوانکيسما 66
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 میامیاطالعات آموزشگاه های آزاد شهرستان 

 اطالعات آموزشگاههای آزاد شهرستان  میامی

ف
ردی

 

 نام مؤسس نام مدیر هارشته /رشته  آموزشگاه
سال 

 تأسیس

 جنسیت وضعیت فعالیت

 نشانی

 تلفن تماس

فعال
غیرفعال 

 

ی
ص

مرخ
 

ن
ز

مرد 
دومنظوره 

 

 فکس ثابت

     ü     ü 6469 ربابه شکاري فاطمه شکاري مراقبت و زيبايي ونوس 6
بیست متري اداره راه)خیابان شهید -شهرک امام

 باهنر(
1555494   

   45154949 روبروئي بانک صادرات-میدان امام رضا-میامي     ü     ü 6494 تهمینه عباسي تهمینه عباسي فناوري اطالعات-امورمالي بازرگاني هچرتک 5

   45155363 مجتمع تجاري مقدم-خیابان امام رضا3-میامي     ü   ü   6494 فاطمه صادقي فتانه آقايي صنايع دستي )بافت( ريک سرحدپازي 4

 اندگارهنرم 3
صنايع دستي )دوخت -هنر تجسمي-صنايع دستي )بافت(

 صنايع چرم ، پوست ،خز-صنايع دستي )فرش(-سنتي(
 زينب صائمي

صنايع دستي هنر 

 ماندگار
6493 ü     ü     

جنب صندوق قرض -خیابان امام رضا3-میامي

 الحسنه
    

     ü     ü 6493 ام کلثوم بیات ام کلثوم بیات مراقبت و زيبايي اراآي پ 2
خیابان امام  -روستاي نام نیک-کالپوش-میامي

 خمیني
45141666   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 :9316تقویم اجرایی آزمون های هماهنگ و ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال   -5دول شماره ج

 9316جدول برنامه زمانبندی اجرای آزمون های ادواری الکترونیکی سال 
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 9316سال  )آنالین( جدول برنامه زمانبندی اجرای آزمون های الکترونیکی
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 9316جدول برنامه زمانبندی اجرای آزمون های هماهنگ )کاغذی( سال 
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 9316)کاغذی( سال صنعت ساختمان و تفاهمنامهجدول برنامه زمانبندی اجرای آزمون های 

 

 


