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 مقدمه

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

 استان، نام ثبت اي حرفه و فنی هاي شآموز اجراي متولی عنوان به اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت به وابسته کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان

 افراد مهارت ارتقاء و مهارت فاقد افراد آموزي مهارت جهت الزم بستر ایجاد سازمان این هدف نماید می اجرا الکترونیکی بصورت را آموزشی هاي دوره

 پادگان، زندان، عشایري، روستایی، شهري، شعب ت،ثاب مراکز آموزشی هاي بخش در اي وحرفه فنی آموزش هاي دوره باشد.  می مربوطه فرَحِ در شاغل

 نیروي تربیت منظور به المللی بین و ملی استانداردهاي قالب در مختلف زمانی درمقاطع رسمی غیر گاههايتسکون و دانشگاه جوار اصناف، صنایع،

 حال شوند.  می اجرا آزاد اي حرفه و فنی هاي زشگاهآمو و آموزشی مراکز توسط کشور کشاورزي و خدمات صنعت، مختلف هاي بخش نیاز مورد کارماهر

 امورثبت انجام در تسهیل و رسانی اطالع ها، آموزش نوع این از مندي بهره متقاضیان براي برابر فرصت نمودن فراهم و آموزشی عدالت ایجاد منظور به

 .است گردیده تدوین 9318لسا براي شده بینی پیش آموزشی هاي دوره معرفی دفترچه ،آموز مهارت پذیرش و نام

 

 تعاریف 1-

 فعلیت به و الزم هاي مهارت ایجاد و افراد دانش ارتقاء هدف با که است عملی و نظري هاي آموزش مجموع اي حرفه و فنی هاي آموزش 9-9-

 مشخص سطوح تا گوناگون مشاغل رد کار و کسب و حرفه شغل، احراز براي را آموزان مهارت و گردد می اجرا ایشان در نهفته استعدادهاي رساندن

 .دهد می افزایش مختلف حِرَف در فعالیت و کار انجام رابراي آنان توانایی و نموده آماده

 و اجرا براي را آموزش محدوده عملی، نظري، زمان مدت تفکیک به که مهارت هر آموزشی هاي فصل سر از اي مجموعه  :آموزشی استاندارد 2-9-

 . ایدنم می مشخص ارزشیابی

 زیر و ها رشته تفکیک براي (ISCO) مشاغل بندي طبقه المللی بین سازمان توسط که باشند می قراردادي اعداد از اي مجموعه  :استاندارد کد 3-9-

 .گردد می منظور کدها این در تغییراتی ملی استفاده براي کشورهاي مختلف و معموال است شده تعیین رشته هر مجموعه

 بخش به توانند می نظر مورد آموزشی دوره دقیق انتخاب جهت آموزشی، استانداردهاي محتواي از اطالع به نیاز صورت در متقاضیان :هنکت

 .نمایندمراجعه   http://research.irantvto.ir  نشانی به کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان سایت طریق از آموزشی استانداردهاي

 تقسیم درجه چهار به که باشد می آموزشی دوره یک طی در آموز مهارت توسط شده گرفته فرا توانایی و مهارت میزان بیانگر : مهارت سطوح  4-9-

 :شوند می

 :گردد می اطالق زیر هاي بخش در متقاضیان هاي آموزش به سازمان، شده تدوین دهايراستاندا مطابق  :سه درجه مهارت

 ساختمان صنعت سه سطح مهارت -الف

  ذهنی توان کم افراد به ارائه قابل هاي مهارت -ب

 دو درجه مهارت شود، می ارائه مبتدي آموزان مهارت به که مقدماتی هاي آموزش به سازمان، شده تدوین استانداردهاي مطابق  :دو درجه مهارت

 .باشد می یک درجه آموزشی هاي دوره در شرکت جهت نیاز شپی عنوان به دو درجه مهارت گواهینامه و شود می گفته

 ارائه دو درجه مهارت گواهینامه دارنده آموزان مهارت به که تکمیلی هاي آموزش به سازمان، شده تدوین استانداردهاي مطابق  :یک درجه مهارت

 .باشد می ماهر کارگر آموزشی هاي دوره در شرکت جهت ازنی پیش عنوان به یک درجه مهارت گواهینامه و شود می گفته یک درجه مهارت شود، می

http://research.irantvto.ir/


3 
 

 شود، می ارائه یک درجه مهارت دارنده آموزان مهارت به که تخصصی هاي آموزش به سازمان، شده تدوین استانداردهاي مطابق  :ماهر کارگر مهارت

 .شود می گفته ماهر کارگر مهارت

 .باشد می اي حرفه و فنی آموزش هاي دوره در شرکت داوطلب که شود می اطالق شخصی به : متقاضی  -9-5 

 . نماید می شرکت مهارت فراگیري منظور به اي حرفه و فنی آموزش هاي دوره از یکی در که شود می اطالق شخصی به : آموز مهارت  -9-6

 . است کشاورزي و خدمات صنعت، شامل اصلی آموزشی خوشه سه در اي حرفه و فنی آموزش هاي دوره:  آموزشی خوشه -9-7

 .شود می گفته آموزشی گروه گیرند، می قرار مجموعه یک در موضوع و ماهیت نظر از که آموزشی حَرف از تعدادي به:  آموزشی گروه -9-8

 دریک مربی سطتو الزم امکانات و تجهیزات از استفاده با آموزشی استاندارد قالب در که عملی و نظري هاي آموزش مجموعه به : آموزشی دوره -9-1 

 . شود می ارائه آموز مهارت به مشخص زمان

شغل  رود می انتظار فعالیت یک اجراي جهت نظر مورد سطح در شخص یک از که خاص هاي توانمندي و وظایف از اي مجموعه به :  شغل -9-91

 .شود می گفته

 .شود می گفته حرفه اند شده بندي دسته بزرگ گروه یک در که همگن شغل چند از اي مجموعه به:  حرفه -9-99

بصورت  رایگان هاي آموزش ارائه به افراد مهارت ارتقاء و ایجاد منظور به مقررات و ضوابط اساس بر که است آموزشی واحد :  آموزشی مرکز  -9-92

 :شوند می تقسیم دسته دو به مراکز این نماید، می اقدام دولتی

فاقد  مراکز این که نمایند می فعالیت آموزان مهارت براي عصر و صبح هاي نوبت در آموزشی هاي دوره راياج با مراکز این :  روزانه مراکز -9-92-9

 و برادران براي نوبت یک)منظوره دو و خواهران برادران، دسته سه به آموزان مهارت جنسیت نوع نظر از مراکز این باشند. می روزي شبانه امکانات

 .شوند می سیمتق (خواهران براي مخالف درنوبت

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

 از امکانات برخورداري دلیل به نمایند، می برگزار یکسره و عصر صبح، هاي نوبت در را آموزشی هاي دوره که مراکز این : روزي شبانه مراکز -9-92-9

 .دارند آموزشی هاي دوره در را غیربومی آموز مهارت جذب ابلیتق رایگان، روزي شبانه

 .است آمده 3 شماره جدول در استان آموزشی مراکز آدرس و تماس شماره نام، : نکته

 هاي آموزش ارائه به نسبت کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان مجوز با که است دولتی غیر آموزشی واحد :آزاد اي حرفه و فنی آموزشگاه -9-93

 با توجه آزاد اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه است ذکر به الزم .نماید می اقدام مصوب هاي شهریه اخذ با سازمان استانداردهاي با مطابق اي حرفه و فنی

 مربوطه که مرکز به توانند می آموزشی مشکالت وجود صورت در متقاضیان لذا .نمایند می فعالیت آموزشی مراکز از یکی نظر زیر جغرافیایی، محل به

 .نمایند مراجعه است، گردیده درج 7 شماره جدول در

 .است آمده 2 شماره جدول در استان آزاد اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه آدرس و تماس شماره نام، : نکته

 مجرب مهارت مربی نظر زیر آنجا در کارآموزان و شده تجهیز عملی و نظري بخش در آموزشی هاي دوره اجراي براي که است فضایی :کارگاه -9-94

 .نمایند می کسب مصوب استانداردهاي براساس را الزم هاي
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 .شود می اجرا درآن آموزشی دوره که هستند روز طول از مشخصی زمان مدت :آموزشی هاي نوبت -9-95

 

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 92:11 7:31 صبح

 98:11 94:11 عصر

 

 .یابد کاهش آموزشی نوبت زمان مدت مدت، کوتاه آموزشی هاي دوره براي است ممکن مذکور آموزشی ايه نوبت در :تبصره

 .است تغییر قابل اي حرفه و فنی آموزش کل اداره نظر با جغرافیایی شرایط و افق به توجه با آموزشی هاي نوبت پایان و شروع ساعات

 .باشد می آموزشگاه عهده به کل اداره با هماهنگی ضمن ضوابط و شرایط به توجه با آزاد اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه براي آموزشی بندي اولویت

 بصورت موقت آموزشی مراکز از یکی نظر زیر آموزشی مرکز فاقد شهرهاي در که هایی آموزش زا بخش آن به :  شهري شعب در آموزش بخش  -9-96

 .شود می گفته شهري شعب بخش هاي آموزش گردد می اجرا انمتقاضی آموزشی نیاز پوشش جهت دوره چند یا یک براي

 براي یک موقت بصورت آموزشی مراکز از یکی نظر زیر عشایر و روستاها در که هایی آموزش از بخش آن به : عشایر و روستا در آموزش بخش  -9-97  

 .شود می گفته عشایري و روستایی بخش هاي آموزش گردد می اجرا عشایر و روستاییان آموزشی نیاز پوشش جهت دوره چند یا

 موقت براي بصورت آموزشی مراکز از یکی نظر زیر انتظامی و نظامی هاي پادگان در که هایی آموزش از بخش آن به  :پادگان در آموزش بخش -9-98

 .شود می گفته پادگان بخش هاي آموزش گردد می اجرا وظیفه کادر آموزشی نیاز پوشش جهت دوره چند یا یک

 اصناف در و (معدنی صنعتی؛ هاي واحد)اقتصادي هاي بنگاه شاغلین براي که هایی آموزش از بخش آن به  :اصناف و صنایع در آموزش بخش -9-91

 اکزدر مر نامه تفاهم قالب در یا و کار ضمن اختصاصی آموزشی فضاهاي و صنعتی هاي شهرك مهارت ارتقاء کارگاهی، بین و کارگاهی جوار مراکز قالب

 صنایع گفته بخش هاي آموزش گردد، می اجرا آموزشی نیاز پوشش جهت دوره چند یا یک براي موقت بصورت صنایع در آموزش دفتر نظر زیر ثابت

 .شود می

 رت موقتبصو آموزشی مراکز از یکی نظر زیر دانشگاهی جوار مراکز در که هایی آموزش از بخش آن :  دانشگاهی جوار مراکز در آموزش بخش -9-21

 .شود می گفته دانشگاهی جوار بخش هاي آموزش گردد، می اجرا متقاضی دانشجویان آموزشی نیاز پوشش جهت دوره چند یا یک براي

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

 .باشد می مجموعه همان متقاضیان خاص اقتصادي هاي هبنگا و اصناف صنایع، در آموزشی هاي دوره اجراي :2 تبصره

 هايآزمون در و نموده طی آموزشی استاندارد اساس بر کامل بصورت را آموزشی دوره که آموزانی مهارت به  :مهارت گواهینامه مزایاي و آزمون -9-29

 .شود می اعطاء مهارت گواهینامه د،شون می قبولی نصاب حد کسب به موفق شود، می برگزار عملی و کتبی بصورت که پایانی

 ارزشیابی و آزمون در آموز مهارت قبولی شرایط 9-29-9

 کتبی آزمون در 51 نمره حداقل کسب 

 عملی آزمون در 71 نمره حداقل کسب 

 عملی آزمون % 75 و کتبی آزمون % 25 وزنی ضریب با کتبی و عملی هاي آزمون در 71 معدل حداقل کسب 
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  :مهارت ینامهگواه مزایاي -9-29-2

 المللی بین اعتبار داراي 

 مختلف هاي بخش در اي حرفه صالحیت احراز منظور به اعتبار داراي 

 مشاغل بندي طبقه طرح مشمول هاي کارگاه در تجربی سنوات عنوان به آموزشی ساعات احتساب 

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

 مربوطه ضوابط اساس بر ها بانک نزد کارآفرینی و اشتغالی خود تسهیالت از برخورداري امکان 

 کسب پروانه صدور در اولویت 

 : آموز مهارت پذیرش ضوابط و شرایط

  :عمومی شرایط  -9-2 

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

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

 اخالقی فساد نداشتن 

 مخدر مواد به اعتیاد عدم 

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

 است مجاز آزاد هاي آموزشگاه در ذیربط ايه دستگاه از اقامت مجوز داراي خارجی اتباع نام ثبت. 

   : اختصاصی شرایط  -2-2

 دوره آموزشی استاندارد در مندرج تحصیلی مدرك با مطابق آموزشی دوره با متناسب تحصیلی مدرك داشتن 

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

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

 مهارتی رشته با متناسب الزم جسمی توانایی از برخورداري 

 سال 95 سنی شرط حداقل 

 .باشد پذیرمی امکان قانونی قیم یا و ولی کتبی جازها با آزاد اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه در سال 95 تا 92 بین متقاضیان نام ثبت :9 تبصره

 مهارت به داشتن منوط دو درجه آموزشی دوره در شرکت باشند، می آموزشی استاندارد داراي سه درجه مهارت در که آموزشی هاي دوره :2 تبصره

 .باشد می سه درجه

  :عمومی وظیفه مقررات  -3

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

 خدمت پایان کارت 

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

 آموزشی دوره پایان هاي آزمون در شرکت زمان تا مشمولیت عدم 

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

 آموزشی دوره برگزاري زمان متقاضی با تحصیلی
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 باشد نداشته وجود مربوطه خدمتی یگان طرف از قانونی منع اینکه بر مشروط سربازي مقدس دوران فراغت ساعات از استفاده. 

 علمیه هاي حوزه طالب 

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

 :مهم تذکر

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

 استان، آموزشی این هاي دوره در شرکت ضرورت صورت در و باشد می استان بومی متقاضیان با مساوي شرایط در خوابگاه واگذاري یتاولو روزي، شبانه

 کل از اداره نامه معرفی فرم اخذ به نسبت اینترنتی، نام ثبت پایگاه در روزي شبانه امکانات از استفاده گزینه انتخاب بر عالوه بایست می متقاضیان

 .ارائه نمایند آنرا مصاحبه یا ورودي آزمون از اعم پذیرش مراحل در موفقیت صورت در تا نمایند، اقدام نیز خود سکونت محل اي وحرفه فنی زشآمو

 :آزاد هاي آموزشگاه و آموزشی مراکز در آموزش کلی شرایط و ضوابط -4

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

 نماید رعایت وزیران محترم هیئت 98/5/85  مصوب آزاد هاي آموزشگاه .اداره

 کاریابی هاي بنگاه و صنایع درخواست صورت در ولی ندارند دیده افرادآموزش براي اشتغال ایجاد قبال در تعهدي هیچگونه مراکزآموزشی 

 .نمایند می اقدام شرایط واجد افراد معرفیبه  نسبت

 درصد 95 از بیش غیرموجه غیبت نمایند، تنظیم مراکز آموزشی هاي برنامه براساس را خود کاري هاي برنامه هستند موظف آموزان مهارت 

 هاي آموزشگاه آموزان رتمها بجز) پذیرش عدم و آزمون در شرکت مربوطه؛ آموزشی دوره ادامه از آموز مهارت محرومیت دوره باعث مدت

 .آتی خواهدشد هاي دوره در (آزاد

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

 .شد خواهند محروم کشور کل در آتی

 می خسارت پرداخت و جبران به موظف اند نموده وارد خسارت ابنیه و تجهیزات به زمرک انضباطی کمیته نظر به توجه با که آموزانی مهارت 

 .باشند

 :آموز مهارت پذیرش نحوه  -5

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

 سطح آزاد اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه و دانشگاه جوار مراکز صنایع، آموزشی مراکز ها، پادگان مراکزآموزشی یی،روستا آموزش هاي پایگاه شهري،

 موفق نام ثبت مراحل انجام از پس متقاضیان و گیرد می صورت الکترونیکی بصورت « و فنی آموزشگاه یا آموزشی مرکز به متقاضی معرفی برگ استان

 دوره برگزاري محل به فرد مراجعه دقیق زمان آموزشی، دوره مشخصات فرد، مشخصات پرونده، شماره حاوي برگه این که د،ش خواهند مربوطه اخذ به

 مهارت گواهینامه داشتن دست در با مرکز به متقاضی معرفی برگ در شده درج زمان در بایست می متقاضیان. بود خواهد دوره برگزاري محل آدرس و

 و2 بخش در مندرج شرایط به توجه با مربوطه مدرك تحصیلی، مدرك ملی، کارت شناسنامه، اصل،   (تکمیلی هاي دوره خابانت صورت )درپیش نیاز

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

 طبق (دوره هر در ظرفیت از بیشتر نام ثبت درصورت) متقاضیان کلیه آموزشی، هاي دردوره عالقمند و مستعد آموزان مهارت حضور ورتضر به باتوجه

 آموز مهارت عنوان به ها درآن موفقیت از پس و نموده شرکت حضوري مصاحبه و ورودي درآزمون ابتدا آموزشی دوره هر براي شده مشخص هاي زمان

 .شوند می پذیرفته
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 :آموزشی دوره انتخاب راهنماي  -6

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

 نیاز و قهعال با متناسب بایست می متقاضی لذا است، ارتباط در متقاضی نیاز و عالیق با مستقیماً مهارت هر فراگیري در موفقیت اینکه به توجه با  -6-9

 .نماید اقدام آموزشی دوره انتخاب به نسبت خود واقعی

 نظر مورد شغل کامل شناخت به نسبت ابتدا در باید متقاضی لذا باشد، می اشتغال ایجاد عمدتاً متقاضیان براي مهارت فراگیري از هدف که آنجا از -6-2

 .نماید خابانت را آن با متناسب آموزشی دوره سپس و اقدام آن شغلی آینده و

 نسبت اساس این بر باید متقاضیان لذا است، شده منظور دوره هر جهت الزم تحصیلی مدرك حداقل آموزشی، استانداردهاي محتواي به توجه با  -6-3

 .نمایند اقدام آموزشی دوره انتخاب به

 برگزاري زمان با آن تداخل عدم و خود کاري برنامه به توجه با باید متقاضی آموزشی، دوره حین در متقاضی کامل حضور ضرورت به عنایت با -6-4

 .نماید اقدام آموزشی دوره انتخاب به نسبت آموزشی، دوره

 دراستاندارهاي مندرج نیازهاي پیش به توجه با باید متقاضی ماهر، کارگر و یک درجه سطوح آموزشی هاي دوره در نیاز پیش رعایت لزوم به توجه با  -6-5

 .نماید اقدام آموزشی دوره انتخاب به نسبت دوره، هر هب مربوط آموزشی

 .نماید انتخاب ماه در آموزش ساعت 221 از بیشتر یا و (زمانی تداخل داراي)همزمان بصورت آموزشی دوره دو تواند نمی متقاضی  -6-6

  :مهم نکات

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

 .نمایند مراجعه مشاوره بخش زیر پژوهش،بخش   http://www.portaltvto.com   نشانی به کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان جامع پورتال

 در آموزشی هاي دوره محتواي خصوص در الزم هاي مشاوره خذا و اي حرفه و فنی آموزش مراکز آموزشی هاي کارگاه با متقاضیان آشنایی منظور به

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

 باشد می استان این شده بینی پیش آموزشی هاي دوره حاوي که دفترچه این پایانی هاي جدول در را خود نظر مورد آموزشی دوره متقاضی چنانچه

 مشخصات بخش http://reg.portaltvto.com نشانی به کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان اینترنتی نام ثبت پایگاه به تواند می است، نیافته

 .نماید اقدام دیگرکشور هاي استان روزي شبانه مراکز از یکی در خود نظر مورد آموزشی ورهد انتخاب به نسبت و مراجعه کشور آموزشی هاي دوره

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

 ،(آموزشی مرکز فاقد شهرهاي آموزشی پوشش براي)  شهري شعب ،( صنایع در شاغلین مهارت قاءارت براي ) صنایع در آموزش هاي بخش در آموزشی

 جوار مراکز و ( آنها براي اشتغال زمینه نمودن فراهم و سربازان فراغت اوقات سازي غنی براي) پادگان ،( روستاییان آموزشی پوشش براي) روستایی

 آموزشی هاي بخش مخاطبین از یکی جزء که متقاضیانی لذا شوند، می اجرا آموزشی هاي برنامه طبق( ندانشجویا آموزشی نیاز پوشش براي) دانشگاهی

 .نمایند اقدام دفترچه این از استفاده با آموزشی هاي دوره در نام ثبت جهت توانند می هستند، مذکور
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 :نام ثبت نحوه  -7

 سامانه به مراجعه با توانند می نام ثبت متقاضیان. شود می انجام الکترونیکی بصورت فقط آموزشی هاي دوره در شرکت متقاضیان از نام ثبت -7-9

 بینی پیش آموزشی هاي دوره برگزاري از اطمینان و   http://reg.portaltvto.comنشانی   به کشور اي وحرفه فنی آموزش سازمان الکترونیکی

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

 :نام ثبت مراحل 2-7- 

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

 .نماید ام اقد خود نظر مورد آموزشی دوره انتخاب به نسبت آموزشی هدایت و مشاوره و

 هدایت و مشاوره بابت تومان چهارهزار معادل ریال 41،111 مبلغ اسالمی شوراي محترم مجلس مصوبه به توجه با است الزم متقاضیان 

 شبخ به مراجعه طریق از که نمایند پرداخت اي حرفه و فنی آموزش دوره هر نام ثبت بابت تومان هزار پنج معادل ریال 51،111 و آموزشی

 . باشد می پذیر امکان شتاب شبکه طریق از پرداخت و کشور اي وحرفه فنی آموزش سازمان الکترونیکی نام ثبت سامانه اعتباري کارت خرید

 .باشد می آموزشی دوره یک در نام ثبت و جاري سال پایان تا اعتباري هاي کارت اعتبار مدت : مهم تذکر

 نویس پیش) 2 شماره فرم و ( فردي اطالعات نویس پیش)9 شماره فرم است الزم راهنما هدفترچ مفاد دقیق مطالعه از پس متقاضیان 

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

 .نماید اقدام آموزشی هاي

 هاي دوره الکترونیکی نام ثبت سامانه در ارسال براي را آن فایل و نموده اسکن ذیل مشخصات ابا ر ودخ جدید عکس طعهق یک باید متقاضی 

 .نماید آماده آموزشی

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

 :گیرد می قرار برداري بهره مورد مهارت امهگواهین و شناسایی

 .باشد شده ذخیره jpgفرمت  با و dpi911 وضوح درجه 6*4با  3*4 قطع در است الزم مربوطه فایل -الف

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

 باشد. پیکسل 311*411حداکثر و پیکسل 211*311لحداق باید ارسالی تصویر ابعاد-پ

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

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

 .باشد نداشته وجود درتصویر

 .باشد سفید کامالً باید تصویر زمینه پس -ج

 نشانی به آموزشی هاي دوره الکترونیکی نام ثبت سامانه به الزم اطالعات و تصویري فایل نمودن آماده از پس متقاضیان : 

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

 بعدي گام.نماید اقدام نظر مورد آموزشی دوره انتخاب به نسبت سامانه ر... دو جنسیت حرفه، نام استان، نام تعیین اساس بر تواند می متقاضی 

 5) پرونده شماره شامل اید کرده دریافت اعتباري کارت در که را اطالعاتی منظور این . براياست انتخابی (هاي) دوره نام ثبت وجه پرداخت
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 شروع"گزینه  سپس نمایید، وارد دقت با شود می مشاهده مربوطه کادر داخل که عبارتی همراه ابه رارقمی  6 ) پرداخت شناسه رقمی( و)

 .واردکنید ...و پستی تحصیلی، تصویر، فردي، هاي بخش اطالعات و انتخابرا  " ثبت نام

 :مهم تذکرات

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

 خواهد ارائه آزمون و آموزش پذیرش، مراحل از یک هر در که مستنداتی با نماید می اعالم نام ثبت زمان در متقاضی که اطالعاتی بین ایرتمغ گونه هر

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

 اطالعات میشود توصیه اکیداً متقاضیان به لذا باشد نمی مقدور شرایطی هیچ تحت اصالح امکان اطالعات، نهایی ییدتا از پس اینکه به توجه با:  تبصره

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

آموزشی،  دوره مشخصات فرد، مشخصات پرونده، شماره حاوي که را "آموزشی مرکز به متقاضی معرفی برگه  "متقاضی  اطالعات، نهایی تایید از پس

زمان  تا آن نگهداري و چاپ به نسبت است الزم که کرد خواهند مشاهده بود، خواهد آموزشی مرکز آدرس و آموزشی مرکز به فرد مراجعه دقیق زمان

 .نمایند اقدام مربوطه آموزشگاه یا آموزشی مرکز به مراجعه

 توسط زمان هر در انتخابی آموزشی هاي دوره کلیه وضعیت از کارآموز اطالع جهت دائمی ورود رمز و کاربري نام متقاضی هر براي اینکه به توجه با

 می تاکید نمتقاضیا به لذا باشد، می ضروري دوره پایان هاي آزمون نتایج از اطالع جهت آن از استفاده و شد خواهد تولید الکترونیکی نام ثبت سامانه

 .نمایند اقدام آن نگهداري و حفظ به نسبت گردد

 :نام ثبت مهلت -8

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

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

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

 .نمایند اقدام نام ثبت به نسبت اولیه

 .نمایند مراجعه مربوطه مرکز به نهایی پذیرش انجام جهت مرکز به متقاضی معرفی فرم در شده درج زمان در متقاضیان کلیه دارد ضرورت :مهم تذکر
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 :جداول به مربوط توضیحات -1

 ثابت دولتی مراکز در نام ثبت متقاضیان .دهد می نشان را استان در دولتی ثابت مراکز در شده بینی پیش آموزشی دوره هاي عناوین: 9 شماره جدول

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

 اي می حرفه و فنی آزاد هاي آموزشگاه آموزشی هاي دوره در شرکت متقاضیان .است استان آزاد هاي آموزشگاه اسامی فهرست:  2 شماره جدول

 .آورند بدست سازمان آموزشی جامع تالپور از را ها آموزشگاه این آموزشی هاي دوره به مربوط اطالعات توانند

 .است استان آموزشی مراکز فهرست: 3شماره جدول
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 3189سال  چهارم هس ماهه  زنجان استان رد دولتی اثبت مراکز رد آموزشی دوره اهی : عناوین 3 شماره جدول 
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 ردیف شهرستان م مرکزنا محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت طرح تکاپو

* 9تعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه  3111744 9318/11/16 9318/99/27 مرد * شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار   9 زنجان 

Eجوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی  3192188 9318/11/91 9318/91/95 مرد * 3  SMAW واقعی کار مهارت آموزي در محیط شهید مفتح-9مرکز شماره    2 زنجان 

* 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  3192768 9318/11/91 9318/92/15 مرد * شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار   3 زنجان 

* 2گرم درجهلوله کش و نصاب دستگاه حرارت مرکزي اب  3196842 9318/11/93 9318/92/93 مرد  شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار   4 زنجان 

*  2کابینت ساز چوبی درجه  3121819 9318/11/97 9318/99/21 مرد * شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار   5 زنجان 

 6 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار کار و دانش() 2هنر ایینه کاري درجه 3129635 9318/11/98 9318/99/92 مرد *

 7 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار )کار و دانش( 2هنر ایینه کاري درجه 3129631 9318/11/98 9318/99/92 مرد *

 8 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار )کار و دانش( 2درجه هنر ایینه کاري 3129642 9318/11/98 9318/99/92 مرد *

 1 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار در و پنجره ساز پروفیل آهنی 3124898 9318/11/21 9318/91/96 مرد 

 91 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري ر آسانسور )کاردانش(نصاب و تعمیرکا 2153553 9318/17/21 9311/12/21 مرد 

شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي * 3128523 9318/11/24 9318/99/91 مرد   99 زنجان 

 92 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار تیلوله کش و نصاب وسایل بهداش 3128162 9318/11/24 9318/99/24 مرد 

 93 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار 2لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه  3139434 9318/11/26 9318/99/26 مرد 

ارگاه ثابت شهريک نگهداري آسانسور 2153534 9318/17/16 9318/99/27 مرد   94 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  

 95 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري کمک نصاب آسانسور 2153527 9318/17/16 9311/12/21 مرد 

 96 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري برقکار صنعتی  2141531 9318/17/94 9318/99/21 مرد  

 97 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 9برقکار ساختمان درجه  2147415 9318/17/95 9318/92/91 مرد  

 98 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري *دریل کار و اره کار  2153596 9318/17/98 9318/92/24 مرد *

 91 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري ابزار تیز کن ) صنایع (  * 2153584 9318/17/21 9311/12/28 مرد *
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طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

 21 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري فرزکار 2178414 9318/17/21 9311/12/98 مرد *

 29 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري فرزکار 2153611 9318/17/21 9311/12/23 مرد *

 22 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري نصاب و تعمرکار آسانسور )کاردانش( 2178435 9318/17/21 9311/12/24 مرد  

 23 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري هنده گیاهان داروییپرورش د 2164455 9318/17/31 9318/99/96 مرد *

 24 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 2درجه  CNCفرز کار  2152112 9318/18/19 9318/92/21 مرد *

 25 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  هريکارگاه ثابت ش تراشکاري قطعات صنعتی )کاردانش( 2153668 9318/18/15 9311/12/93 مرد *

 26 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تراشکاري قطعات صنعتی )کاردانش( 2182715 9318/18/15 9311/13/21 مرد *

 27 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تعمیرکار ابگرمکن دیواري )کار و دانش( 2174581 9318/18/16 9318/99/19 مرد *

 28 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تراشکاري قطعات صنعتی  2185354 9318/18/17 9311/12/12 مرد *

 21 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري 9درودگر درجه 2129415 9318/18/17 9311/12/14 مرد *

 31 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تعمیرکار ابگرمکن دیواري )کار و دانش( 2149219 9318/18/11 9318/92/15 مرد *

 39 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي * 2149284 9318/18/29 9318/99/91 مرد  

 32 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 2خودرو درجه  تعمیرکار برق 2173341 9318/11/15 9311/12/22 مرد *

 33 نجانز شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري دریل کار و اره کار * 2185371 9318/11/16 9318/91/91 مرد *

 34 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري نقص یابی خودرو 3113751 9318/11/17 9318/99/16 مرد *

 35 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري (  UTآزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی ) 3111873 9318/11/91 9318/99/92 مرد *

 36 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري نصاب  وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي واسپیلت 3193796 9318/11/93 9318/92/17 مرد  

 37 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري SMAWجوشکارمخازن فوالدي با فرایند  3111759 9318/11/96 9318/99/28 مرد *

 38 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 2درجه  CNCتراشکار  3124871 9318/91/99 9318/92/93 مرد *
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طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

 31 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري جوشکاري مقدماتی گوشه اي 3133811 9318/91/96 9318/91/21 مرد *

 41 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  ريکارگاه ثابت شه سنگ کار  3194431 9318/91/96 9318/99/26 مرد  

 49 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري *  2کابینت ساز چوبی درجه  3195337 9318/11/91 9311/13/92 مرد *

 42 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 9تراشکار درجه  3121214 9318/11/25 9318/92/91 مرد *

 43 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 2تون اپ )تنظیم کار موتور( درجه  2157991 9318/91/19 9311/12/22 مرد *

 44 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 2تون اپ )تنظیم کار موتور( درجه  2173213 9318/91/19 9311/12/22 مرد *

 45 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري نصب سیستم هاي اعالم حریق 3133685 9318/99/29 9318/92/91 مرد *

 46 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري مونتاژ و نصب تابلوهاي اصالح ضریب قدرت 3133796 9318/92/99 9318/92/25 مرد 

 47 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تم هاي اعالم سرقت )تلفنی(نصب سیس 3133688 9318/92/99 9318/92/26 مرد *

 48 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه روستا 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  2149661 9318/17/18 9311/12/21 مرد *

 41 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه روستا * 2جه تعمیرکار برق خودرو در 2153418 9318/17/18 9311/12/21 مرد *

 51 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه روستا * 2تون اپ )تنظیم کار موتور( درجه  2149797 9318/17/18 9311/13/19 مرد *

 59 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه سیار شهري 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  2157911 9318/17/25 9311/12/23 مرد *

 52 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه سیار شهري سرویس و نگهداري خودرو * 2175178 9318/17/27 9311/12/25 مرد *

 53 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه سیار شهري 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  2167611 9318/18/17 9311/12/29 مرد *

 54 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه سیار شهري تعمیر سیستم انتقال قدرت معمولی 3114321 9318/18/21 9318/91/29 مرد *

 55 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه سیار شهري پرورش دهنده زنبور عسل 3139331 9318/11/26 9318/99/93 مرد *

 56 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه سیار شهري پرورش دهنده زنبور عسل 3139362 9318/11/26 9318/92/21 مرد *
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طرح 

 تکاپو
 دیفر شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

 57 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه سیار شهري *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  3191493 9318/91/12 9311/12/13 مرد 

 58 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار راسته دوز 3192867 9318/11/93 9318/91/98 زن *

 51 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تکثیر و پرورش گل هاي آپارتمانی 2164397 9318/17/23 9318/92/14 زن *

 61 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري پرورش دهنده قارچ دکمه اي 3194178 9318/11/92 9318/92/24 زن *

 69 زنجان شهید مفتح-9مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري طراح و مجري تراریوم 3198829 9318/11/27 9311/12/14 زن *
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طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره تجنسی

 9 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه عشایري چهل تکه دوز با دست  3196328 9318/11/98 9318/99/94 زن *

 2 زنجان شهید بهشتی-2کز شماره مر کارگاه ثابت شهري کارور شارژ کنستانتره روي 3194851 9318/11/97 9318/99/18 زن *

 3 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري آزمایش دستگاه جذب اتمی 3194864 9318/91/12 9318/99/12 زن  

 4 جانزن شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري کنترل بهداشتی در کارخانجات مواد غذایی  3194861 9318/11/23 9318/99/12 زن *

 5 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه آموزشی -پادگان  و شیشه دوجدارهUPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل 3132814 9318/91/19 9318/99/97 مرد  

 6 زنجان تیشهید بهش-2مرکز شماره  کارگاه آموزشی -پادگان  سرویس و نگهداري خودرو * 3132896 9318/91/12 9318/99/23 مرد *

 7 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  محیط واقعی کار -پادگان  اشپز سنتی )کار و دانش( 3124812 9318/11/21 9318/91/25 مرد *

 8 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري )کار و دانش( CO 2جوشکار گاز محافظ  3116243 9318/11/17 9318/92/27 مرد *

 1 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه آموزشی -پادگان  سیم کشی مدارهاي پایه ساختمان به صورت روکار 3114119 9318/18/21 9318/99/91 مرد  

 91 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه آموزشی -پادگان  9درجه ICDLرایانه کار  3194583 9318/11/99 9318/99/94 مرد *

 99 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه آموزشی -پادگان  سرویس و نگهداري خودرو * 3129699 9318/11/98 9318/99/19 مرد *

 92 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه آموزشی -پادگان  سرویس و نگهداري خودرو * 3132252 9318/11/27 9318/99/13 مرد *

 93 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه آموزشی -پادگان  روتراشی قطعات 3126638 9318/11/28 9318/99/18 مرد *

 94 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري سري دوز حرفه اي 3198734 9318/11/96 9318/91/28 مرد *

 95 زنجان شهید بهشتی-2رکز شماره م کارگاه ثابت شهري امدادگر گاز شهري و روستایی 3191121 9318/11/27 9318/99/29 مرد  

 96 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري امدادگر گاز شهري و روستایی 3191116 9318/11/27 9318/99/27 مرد  

 97 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري امدادگر گاز شهري و روستایی 3191122 9318/91/19 9318/99/31 مرد  

 98 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان سیم کشی مدارهاي پایه ساختمان به صورت روکار 2151151 9318/17/93 9318/91/95 مرد  

 91 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  ضمن کار -کارگاه صنایع  magجوشکاري  3116279 9318/11/97 9318/91/91 مشترك *
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طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

 21 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان E3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل  3119944 9318/18/31 9318/91/91 مرد *

 29 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان E3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل  3119119 9318/18/31 9318/91/29 مرد *

 22 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان E3جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل  3119998 9318/11/13 9318/91/23 مرد *

 23 زنجان تیشهید بهش-2مرکز شماره  کارگاه زندان سرویس و نگهداري خودرو * 3111572 9318/11/16 9318/91/92 مرد *

 24 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي 3199666 9318/11/11 9318/91/14 مرد *

52 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي 3198554 9318/11/96 9318/91/92 مرد *  

 26 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان سرویس و نگهداري خودرو * 3121179 9318/11/97 9318/92/91 مرد *

 27 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان پرورش دهنده زنبور عسل 3117672 9318/11/24 9318/99/91 مرد *

 28 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان E3ري قطعات طبق دستورالعمل جوشکا 3132859 9318/11/27 9318/91/22 مرد *

 21 زنجان شهید بهشتی-2مرکز شماره  کارگاه زندان پرورش دهنده زنبور عسل 2117883 9318/11/27 9318/99/94 مرد *
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طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان مرکز نام محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه سیار شهري تونسی باف 2158295 9318/17/11 9318/99/13 زن *  9 زنجان 

 2 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها( راسته دوز 2165313 9318/18/95 9318/99/29 زن *

 3 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها( مانتو دوز 2178465 9318/18/29 9311/19/25 زن *

 4 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها( قالیباف ترکی )گره متقارن( 2151713 9318/18/26 9318/91/28 زن *

 5 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها(س مانتو دوز 2186288 9318/18/26 9311/12/12 زن *

 6 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  سکونت گاه غیر رسمی )حاشیه نشینی شهرها( دوختهاي اولیه پوشاك زنانه 3121194 9318/11/24 9318/99/17 زن *

 7 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  آموزي در محیط واقعی کار مهارت نقش برجسته کار سفال 2151191 9318/17/91 9318/92/91 زن *

 8 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار نقش برجسته کار سفال 2162668 9318/17/94 9318/92/26 زن *

 1 زنجان الزهرا-3رکز شماره م مهارت آموزي در محیط واقعی کار دوزنده لباس شب و عروس 3128775 9318/11/24 9318/92/15 زن *

 91 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار دوزنده لباس شب و عروس 3128778 9318/11/24 9318/92/15 زن *

 99 نزنجا الزهرا-3مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار دوزنده لباس شب و عروس 3128782 9318/11/24 9318/92/15 زن *

 92 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار دوزنده لباس شب و عروس 3128787 9318/11/24 9318/92/15 زن *

 93 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار دوزنده لباس شب و عروس 3128718 9318/11/24 9318/92/15 زن *

 94 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار نازك دوز زنانه 3128732 9318/11/24 9311/19/28 زن *

الزهرا-3مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار موزاییک کاشی و سرامیک 3128582 9318/91/97 9318/92/17 زن *  95 زنجان 

العکاس دیجیت 2179945 9318/17/23 9318/92/21 زن * الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري   96 زنجان 

الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري ملیله ساز فلزات قیمتی 2128195 9318/17/21 9318/91/94 زن *  97 زنجان 

الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري سازنده کیف هاي چرمی 2166446 9318/18/14 9318/99/16 زن *  98 زنجان 
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 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت طرح تکاپو

 91 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري پرده دوز 2117298 9318/18/27 9318/99/21 زن *

 21 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  ت شهريکارگاه ثاب سازنده وسایل تزئینی با رزین 3116621 9318/11/13 9318/91/24 زن *

 29 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري دوزنده کیف چرمی با دست 2111646 9318/11/93 9318/99/96 زن *

 22 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري نقاش شیشه هاي تزئینی ) ویتراي ( 3139357 9318/11/26 9318/99/27 زن *

 23 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري قالب باف پوشاك خردسال 2118583 9318/11/27 9318/92/25 زن *

 24 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري چاپ و نقاش با استنسیل 2116624 9318/91/13 9318/91/25 زن *

 25 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري ق ) کاشی سنتی ( کاشی کاري معر 3199954 9318/91/11 9318/92/28 زن *

 26 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري گلدوز سه بعدي )برزیلی ( 3111931 9318/91/94 9318/92/13 زن *

 27 جانزن الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تابلو ملیله 3194834 9318/91/95 9318/92/25 زن *

 28 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تابلو ملیله 3194835 9318/91/97 9318/92/28 زن *

 21 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري نقاشی روي چرم 2116637 9318/91/26 9318/92/27 زن *

 31 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري سبرجسته کار و نقاش روي م 3191653 9318/91/28 9318/92/92 زن *

 39 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تکه دوز با چرخ 3111924 9318/99/29 9318/92/24 زن *

 32 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري مرصع دوزي 3111936 9318/92/14 9318/92/25 زن *

 33 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه روستا راسته دوز 3115164 9318/11/94 9318/99/91 زن *

 34 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه روستا کارآفرینی کسب و کار روستایی 3195219 9318/11/97 9318/91/99 زن  

 35 زنجان الزهرا-3شماره  مرکز کارگاه روستا کارآفرینی کسب و کار روستایی 3195225 9318/11/97 9318/91/22 زن  
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 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت طرح تکاپو

 36 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه روستا icdlبرنامه هاي کاربردي  3123199 9318/11/91 9318/91/92 زن *

 37 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه روستا icdlنامه هاي کاربردي بر 3123116 9318/11/91 9318/91/94 زن *

 38 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه روستا بافت پوشاك دومیل نوزادي 2111621 9318/11/28 9318/91/97 زن *

 31 زنجان راالزه-3مرکز شماره  کارگاه روستا بافت پوشاك دومیل نوزادي 2111134 9318/11/31 9318/91/95 زن *

 41 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  کارگاه سیار شهري بافنده پوشاك دومیل 2158223 9318/17/91 9318/99/15 زن *

 49 زنجان الزهرا-3مرکز شماره  اصناف -کارگاه صنایع  بافت پوشاك دومیل نوزادي 3131687 9318/11/26 9318/91/98 مشترك *
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 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت طرح تکاپو

 9 زنجان asdمرکز مهارتهاي پیشرفته و  کارگاه ثابت شهري Java Scriptمهندس توسعه دهنده وب با  2157333 9318/17/18 9318/99/21 زن *

 Graphic design technology skills in 2159175 9318/17/92 9318/91/15 زن *
international competitions 

 کارگاه ثابت شهري
 2 زنجان asdمرکز مهارتهاي پیشرفته و 

 کارگاه ثابت شهري Web Design fundamental (HTML5, CSS3) 3114531 9318/18/21 9318/99/95 زن *
 3 زنجان asdمرکز مهارتهاي پیشرفته و 

 4 زنجان asdمرکز مهارتهاي پیشرفته و  کارگاه ثابت شهري Photoshopارور ک 3199398 9318/91/19 9318/99/94 زن *

 Graphic design technology skills in 3195718 9318/91/17 9318/92/28 زن *
international competitions 

 کارگاه ثابت شهري
 5 زنجان asdمرکز مهارتهاي پیشرفته و 

 6 زنجان asdمرکز مهارتهاي پیشرفته و  کارگاه سیار شهري ICDLکاربر  2111171 9318/11/23 9318/99/16 زن *

ريکارگاه ثابت شه تعمیر کار خودروهاي تجاري )سنگین و نیمه سنگین( 2159865 9318/17/29 9318/92/97 مرد *  7 زنجان asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  

 8 زنجان asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  کارگاه ثابت شهري پنوماتیک کار صنعتی 2179979 9318/17/22 9318/99/19 مرد 

phpتوسعه دهنده صفحات وب با  2186211 9318/18/18 9318/99/23 مرد * و   Mysql رفته و مهارتهاي پیشمرکز  کارگاه ثابت شهريasd 1 زنجان 

 91 زنجان asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  کارگاه ثابت شهري تعمیرکار دستگاه محافظ برق 3197229 9318/11/96 9318/99/21 مرد 

نجانز asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  کارگاه ثابت شهري تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی و ظرفشویی 3197233 9318/11/29 9311/12/96 مرد   99 

 92 زنجان asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  کارگاه ثابت شهري Photoshopکارور  3121781 9318/91/12 9318/99/95 مرد *

GISکارور سیستم اطالعات جغرافیایی   3199355 9318/11/96 9318/91/22 مرد * افزار با نرم 
ARC GIS 

انزنج asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  کارگاه سیار شهري  
93 

 94 زنجان asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  کارگاه سیار شهري MATLABتحلیلگر داده با نرم افزار  3199372 9318/91/94 9318/99/24 مرد *

 95 زنجان asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  مرکز مهارتهاي پیشرفته مبانی روبوتیک 3116382 9318/11/12 9318/92/28 مرد *

 96 زنجان asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  مرکز مهارتهاي پیشرفته مبانی روبوتیک 2168315 9318/17/21 9318/92/95 مرد *

 97 زنجان asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  مرکز مهارتهاي پیشرفته تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه 2179368 9318/17/22 9318/92/27 مرد *

 98 زنجان asdمهارتهاي پیشرفته و مرکز  مرکز مهارتهاي پیشرفته (Lap Topتعمیرکار لپ تاپ) 3111133 9318/18/26 9318/99/17 مرد *
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طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

 9 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري SMAWجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند  2179312 9318/17/22 9318/99/24 مرد *

 2 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  2171866 9318/17/21 9311/12/21 مرد *

 3 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  شهريکارگاه ثابت  * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  2179877 9318/11/12 9311/13/13 مرد *

 4 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار تعمیر موتورخودرو بنزینی 3197158 9318/11/96 9318/91/95 مرد *

 5 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار درودگر 3195868 9318/91/95 9311/14/91 مرد *

 6 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار درودگر 3195871 9318/91/95 9311/14/91 مرد *

 7 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  رت آموزي در محیط واقعی کارمها مربی مهد کودك 3196424 9318/11/96 9318/91/91 زن  

 8 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري بتن ساز و بتن ریز  2161622 9318/11/91 9318/91/98 مرد  

 1 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي * 2112136 9318/91/18 9311/19/23 مرد  

 91 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري سنگ کار  3199895 9318/91/29 9318/99/31 مرد  

 99 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه سیار شهري * 2یرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه تعم 2115117 9318/18/31 9311/13/14 مرد *

 92 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه روستا تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی )کار و دانش( 2166335 9318/11/11 9318/99/24 مرد  

 93 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه زندان اي سفت کار  کمک بن 2181965 9318/17/31 9318/99/21 مرد  

 94 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه زندان کمک بناي سفت کار   2181966 9318/17/31 9318/99/29 مرد  

 95 رابه شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه زندان کمک برقکار ساختمان  3195118 9318/11/92 9318/99/24 مرد  

 96 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه سیار شهري * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  2115838 9318/18/21 9311/12/24 مرد *

 97 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه سیار شهري * 2تون اپ )تنظیم کار موتور( درجه  2115169 9318/18/21 9311/12/24 مرد *

 98 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه سیار شهري * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  2115882 9318/18/21 9311/12/25 مرد *

 91 ابهر شهید چمران-4مرکز شماره  کارگاه سیار شهري * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  2115147 9318/18/21 9311/12/21 مرد *
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طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

 9 سلطانیه سلطانیه-93مرکز شماره کارگاه روستا ICDLکاربر  3111994 9318/11/94 9318/99/21 زن *

 2 سلطانیه سلطانیه-93مرکز شماره محیط واقعی کارمهارت آموزي در  * 2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  2169849 9318/17/93 9318/99/97 مرد *

 3 سلطانیه سلطانیه-93مرکز شماره مهارت آموزي در محیط واقعی کار مکانیک ماشین االت سنگین راه  2111691 9318/18/95 9318/99/21 مرد *

 4 سلطانیه طانیهسل-93مرکز شماره کارگاه روستا سرویس و نگهداري خودرو * 3122165 9318/11/29 9318/99/27 مرد *

 5 سلطانیه سلطانیه-93مرکز شماره کارگاه سیار شهري تعمیرکار تراکتورهاي کشاورزي 2189299 9318/18/19 9311/12/21 مرد *

 6 سلطانیه سلطانیه-93مرکز شماره ضمن کار -کارگاه صنایع  شیرینی پز شیرینی هاي خشک 2161197 9318/11/21 9318/92/17 زن *

 7 سلطانیه سلطانیه-93مرکز شماره کارگاه سیار شهري کاربر نرم افزار اداري * 2167746 9318/17/98 9311/19/91 زن *

 8 سلطانیه سلطانیه-93مرکز شماره کارگاه سیار شهري (E-Citizenشهروند الکترونیکی ) 2167758 9318/17/98 9311/12/97 زن *

 1 سلطانیه سلطانیه-93مرکز شماره کارگاه سیار شهري کاربر رایانه )کار و دانش( 2167723 9318/17/98 9311/13/91 زن *

 91 سلطانیه سلطانیه-93مرکز شماره کارگاه سیار شهري پخت شیرینی هاي ساده و بدون فر 3126113 9318/11/29 9318/99/91 زن *

 99 سلطانیه طانیهسل-93مرکز شماره کارگاه سیار شهري پخت شیرینی هاي ساده و بدون فر 3126116 9318/11/29 9318/99/29 زن *

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

 9 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه سیار شهري پرده دوز )کار و دانش( 2155169 9318/17/18 9318/92/91 زن *

 2 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه روستا زك دوز زنانهنا 3125134 9318/11/29 9311/19/26 زن *

 3 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه سیار شهري ICDLکاربر  2118811 9318/18/25 9311/19/94 زن *

 4 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه روستا ICDLکاربر  2118824 9318/18/25 9311/19/98 زن *

 5 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه سیار شهري راسته دوز 2118833 9318/18/25 9311/19/29 زن *

 6 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه سیار شهري ICDLکاربر  2111665 9318/18/26 9318/92/22 زن *

 7 خدابنده ورديسهر-5مرکز شماره  کارگاه سیار شهري ICDLکاربر  2118841 9318/11/12 9311/19/97 زن *

 8 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه سیار شهري نازك دوز زنانه 3191358 9318/11/16 9318/92/26 زن *

 1 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  ضمن کار -کارگاه صنایع  ی، برشکاري و دوخت پوشاك ویژه بازار کارطراح 3117145 9318/11/99 9311/18/18 زن *

 91 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار تعمیر کار آبگرمکن دیواري 2111324 9318/17/22 9318/92/99 مرد  

 عمیرکار وسایل گاز سوز خانگیت 2111328 9318/17/22 9318/92/21 مرد  
 99 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار

 نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي 2111339 9318/17/24 9318/91/14 مرد *
 92 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار

 93 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق 2154781 9318/17/21 9318/99/31 مرد  

 94 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه روستا سیم کشی مدارهاي الکتریکی ساختمان به صورت توکار 2118169 9318/18/25 9318/92/25 مرد  

 95 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه سیار شهري رویس و نگهداري خودرو *س 2118127 9318/18/25 9311/19/96 مرد *

 96 خدابنده سهروردي-5مرکز شماره  کارگاه سیار شهري جوشکاري و لوله کشی گاز اماکن 3115184 9318/11/15 9311/19/91 مرد *
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 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت طرح تکاپو

 9 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري کاربر نرم افزار اداري * 2181699 9318/18/94 9318/99/18 زن *

 2 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري مسگر تزئینی 2145711 9318/18/98 9318/91/31 زن *

 3 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري کیف دوز  )کار دانش( 2111181 9318/18/91 9318/99/95 زن *

 4 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري پداگوژي  2118211 9318/18/28 9318/91/25 زن *

 5 خدابنده کوثر-91اره مرکز شم کارگاه ثابت شهري بچه گانه و دخترانه دوز * 2113693 9318/11/14 9318/99/19 زن *

 6 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري حسابدار مالیاتی 3197943 9318/11/97 9318/99/16 زن *

 7 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري دوخت لباس نازك زنانه 2118795 9318/11/28 9318/92/17 زن *

 8 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري گلیم باف 3118434 9318/91/29 9311/12/22 زن *

 1 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري دوخت لباس نازك زنانه 2118757 9318/99/12 9318/92/94 زن *

 91 خدابنده ثرکو-91مرکز شماره  کارگاه روستا (E-Citizenشهروند الکترونیکی ) 2117228 9318/18/22 9318/99/16 زن *

 99 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  اصناف -کارگاه صنایع  )کار و دانش( 2قالی باف درجه  2117289 9318/18/29 9318/99/93 زن *

 92 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  اصناف -کارگاه صنایع  بافنده شبه قالی ) فرشینه ( 2117288 9318/11/31 9318/91/96 زن *

 93 خدابنده کوثر-91مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار طال ساز 3122611 9318/11/91 9318/99/27 مرد *
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طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

 9 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه روستا هالگوساز و برشکار لباس نازك زنان 2163998 9318/17/96 9318/99/29 زن *

 2 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه روستا طراح لباس زنانه 2114834 9318/18/91 9318/92/19 زن *

 3 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه روستا تولید خانگی میوه هاي خشک 3114474 9318/18/21 9318/99/29 زن *

 4 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه روستا ICDLکاربر  3117918 9318/11/13 9318/92/92 زن *

 5 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره مهارت آموزي در محیط واقعی کار تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی  3118693 9318/11/15 9318/99/95 مرد  

 6 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه ثابت شهري * 2تون اپ )تنظیم کار موتور( درجه  2165711 9318/17/97 9311/13/16 مرد *

 7 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه ثابت شهري تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي * 2165761 9318/17/97 9311/13/91 مرد  

 8 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه ثابت شهري ار کولرهاي گازي پنجره اي واسپیلتنصاب  وتعمیرک 2165775 9318/17/97 9311/13/21 مرد  

 1 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه ثابت شهري لوله کش سیستم کف گرمایی 2165831 9318/17/97 9311/13/21 مرد  

 91 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه ثابت شهري و دانش(تعمیرکار کولر ابی )کار  2166859 9318/17/98 9311/13/29 مرد  

 99 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه ثابت شهري تعمیر کار آبگرمکن دیواري 2166792 9318/17/98 9311/13/25 مرد  

 92 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره گاه روستاکار  2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  2167718 9318/18/18 9311/12/28 مرد *

 93 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه روستا پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب سیستم انتقال قدرت 2111399 9318/18/98 9318/99/97 مرد *

 94 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه روستا کارور تاسیسات برودتی و گرمایی  3114485 9318/18/21 9318/92/92 مرد  

 95 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه روستا ICDLکاربر  3116863 9318/11/13 9318/91/24 مرد *

 96 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه سیار شهري * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  2177229 9318/17/28 9311/13/93 مرد *

 97 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه سیار شهري تعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري  2177322 9318/17/28 9311/13/93 مرد *

 98 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه سیار شهري * 2تون اپ )تنظیم کار موتور( درجه  2177268 9318/17/28 9311/13/97 مرد *
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 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت طرح تکاپو

 91 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه سیار شهري نصاب  وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي واسپیلت 2177214 9318/17/28 9311/13/98 مرد  

 21 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه سیار شهري لوله کش سیستم کف گرمایی 2177394 9318/17/28 9311/13/91 مرد  

 29 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره کارگاه سیار شهري تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی 2118778 9318/18/25 9318/92/94 مرد  

 22 ماه نشان امام خمینی-6مرکز شماره  (بهزیستی )مرکز درمانی  * 9خودروهاي سواري درجه  تعمیرکار برق 2166988 9318/17/97 9318/92/28 مرد *



31 
 

 

 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت طرح تکاپو

 9 خرمدره سمیه-7مرکز شماره اکارگاه روست دوزنده لباس بدون الگو 2177718 9318/17/28 9318/92/14 زن *

 2 خرمدره سمیه-7مرکز شماره کارگاه ثابت شهري کارور پیشرفته اینترنت 3129839 9318/11/91 9318/99/12 زن *

 3 خرمدره سمیه-7مرکز شماره کارگاه ثابت شهري بافنده پوشاك دومیل 3196164 9318/11/24 9318/92/18 زن *

 4 خرمدره سمیه-7مرکز شماره کارگاه روستا روبان دوزي 2114878 9318/18/22 9318/99/23 زن *

 5 خرمدره سمیه-7مرکز شماره کارگاه ثابت شهري کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار 3129824 9318/11/98 9318/91/31 زن *

 6 رهخرمد سمیه-7مرکز شماره کارگاه ثابت شهري مانتو دوز 2117246 9318/11/14 9318/91/91 زن *

 7 خرمدره سمیه-7مرکز شماره کارگاه ثابت شهري مسگر تزئینی 3113165 9318/11/15 9318/99/97 زن *

 8 خرمدره سمیه-7مرکز شماره کارگاه ثابت شهري قالیباف ترکی )گره متقارن( 3118122 9318/11/91 9318/99/93 زن *

 1 خرمدره سمیه-7مرکز شماره کارگاه ثابت شهري دستدوزنده کیف چرمی با  3111354 9318/11/99 9318/99/94 زن *

 91 خرمدره سمیه-7مرکز شماره کارگاه ثابت شهري برجسته کار و نقاش روي مس 3113173 9318/11/99 9318/99/23 زن *
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طرح 

 تکاپو
 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت

 9 طارم شهید مطهري-8مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري پرورش دهنده زنبور عسل 3113951 9318/18/28 9318/99/26 زن *

 2 طارم شهید مطهري-8مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري )کار و دانش( 2پرده دوز درجه  3123189 9318/11/91 9318/99/97 زن *

 3 طارم شهید مطهري-8مرکز شماره  کارگاه روستا دوزراسته  3113947 9318/18/28 9318/99/91 زن *

 4 طارم شهید مطهري-8مرکز شماره  کارگاه روستا ICDLکاربر  3114489 9318/18/21 9318/92/93 زن *

 5 طارم شهید مطهري-8مرکز شماره  مهارت آموزي در محیط واقعی کار برقکار ساختمان 2171481 9318/17/31 9318/99/12 مرد  

 6 طارم شهید مطهري-8مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  2164669 9318/17/96 9311/13/91 ردم *

 7 طارم شهید مطهري-8مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  2164648 9318/17/21 9311/13/24 مرد *

 8 طارم شهید مطهري-8مرکز شماره  کارگاه روستا پرورش دهنده زیتون 3114452 9318/11/99 9318/92/99 مرد *

 1 طارم شهید مطهري-8مرکز شماره  کارگاه روستا سرویس ونگهداري تراکتور و تیلر 3195781 9318/11/92 9318/92/15 مرد *
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 ردیف شهرستان نام مرکز محل برگزاري نام دوره کد دوره شروع دوره پایان دوره جنسیت طرح تکاپو

 9 ایجرود ایجرود- 1مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري نازك دوز زنانه 2156447 9318/17/18 9311/12/39 زن *

 2 ایجرود ایجرود- 1مرکز شماره  کارگاه روستا سرویس و نگهداري خودرو * 3114541 9318/18/21 9318/92/91 مرد *

 3 ایجرود ایجرود- 1مرکز شماره  کارگاه روستا دوز راسته 2161811 9318/17/96 9318/99/27 زن *

 4 ایجرود ایجرود- 1مرکز شماره  کارگاه روستا ضخیم دوز زنانه 2164732 9318/17/29 9311/13/15 زن *

 5 ایجرود ایجرود- 1مرکز شماره  کارگاه روستا برقکار ساختمان 3114556 9318/18/31 9311/12/29 مرد  

 6 ایجرود ایجرود- 1مرکز شماره  کارگاه روستا 2شیرینی پز درجه  2119988 9318/18/96 9318/92/14 زن *

 7 ایجرود ایجرود- 1مرکز شماره  کارگاه روستا بچه گانه و دخترانه دوز * 2117676 9318/18/23 9318/92/26 زن *

 8 ایجرود یجرودا- 1مرکز شماره  کارگاه روستا ICDLکاربر  3114554 9318/18/31 9318/92/93 زن *

 1 ایجرود ایجرود- 1مرکز شماره  کارگاه روستا شیرینی پزي بدون فر )اجاق کاري( 3123857 9318/11/91 9318/99/21 زن *

 91 ایجرود ایجرود- 1مرکز شماره  کارگاه ثابت شهري 9برقکار ساختمان درجه  3112592 9318/18/31 9318/92/27 مرد  
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 35242691 68روبروي هالل احمرپ -طالقانی جنوبی  ابهر برادران مظاهر بهرامی پیشبرد شریف  9
اوري فن -مدیریت صنایع  -امور مالی و بازرگانی 

 اطالعات

 ابهر خواهران اریورديزهرا ت گیپا 2
متري شهید  24خیابان  -طالقانی شمالی   

 96پ -اولین کوچه سمت چپ  -داودي
35244317 

هنرهاي  -صنایع غذایی  -خدمات تغذیه اي 

 -صنایع نساجی  -بهداشت و ایمنی  -تزئینی 

 خدمات آموزشی -هنرهاي تجسمی 

 ابهر خواهران مریم قهرمانی ترمه 3
کوچه -جنب مسجد نور  -ی خیابان امام خمین 

 95پ -شهید حیدري 
 صنایع پوشاك 35275385

 ابهر خواهران پروانه تاریوردي ستایش 4
متري  24خیابان  -خیابان طالقانی شمالی  

 شهید داودي نرسیده به مسجد باب الحوائج 
 صنایع پوشاك 35249851

 ابهر خواهران ناهید کاوندي گل پونه 5
 ه به میدان خاتم االنبیائنرسید  -بلوار بسیج   

 روبروي منابع طبیعی - 
 صنایع پوشاك 35228411

 ابهر خواهران منیژه رضائی نگین 6
روبروي ساختمان  -خیابان خلیل طهماسبی  

 نبش کوچه -نظام مهندسی 
 صنایع پوشاك 35224295

 گل بوته 7
نسرین گلمحمدي 

 بناب
 صنایع دستی )بافت( 35274892 93بلوار بسیج کوچه رشادت پ   ابهر خواهران

 ابهر خواهران منیره اکبري مهستان هنر 8
پائین تر از دانشگاه آزاد   -بلوار امام    -هیدج  

 اسالمی واحد هیدج
1912132112 

خدمات تغذیه اي  -فرش  -صنایع دستی )بافت( 

 صنایع غذایی -
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 صنایع دستی )دوختهاي سنتی( -صنایع پوشاك  35264613 نبش کوچه میثم-میدان توحید  -شناط باال  ابهر خواهران مریم کریمی میهفاط 9

 ابهر خواهران معصومه ترکی آریاچهر 2
ده به نرسی -باال تر از میدان ولیعصر   -خیابان ولیعصر 

 کوچه حدادیان 
 مراقبت و زیبایی 35271256

 مراقبت و زیبایی 35624918 66خیابان امام  کوچه ایمان پ  -صائین قلعه  ابهر خواهران یال واعظیل مه سیما 3

 آرشیدا 4
راحله اسماعیل 

 دوست
 ابهر خواهران

طالقانی جنوبی روبروي درمانگاه سینا جنب موسسه  

 آرمان طبقه زیرزمین 
 مراقبت و زیبایی 35227681

 ابهر خواهران فریده صالحی چهره سازان 5
روبروي   -خیابان ولیعصر    -بلوار امام    -هیدج  

 4کوچه نسترن
 مراقبت و زیبایی 35759515

 ابهر خواهران زهرا کتابی قصرخاطره 6
کوچه عارف   -متري چمران شرقی 21  -بلوار بسیج 

  5پ 
 مراقبت و زیبایی 35272672

 ابهر خواهران نسرین محبی مارال 7
خیابان شهید  -امام خمینی   بلوار  -صائین قلعه  

  -باهنر  
 مراقبت و زیبایی 1928775122

 مراقبت و زیبایی 5276354 کوچه دبیرستان ایران-ولیعصر  ابهر خواهران فاطمه صادقی  ونوس 8
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 مدیریت خانواده  -مراقبت و زیبایی   35277612 جنب آموزشگاه الیا -وچه امامی  ک-خیابان ولیعصر   ابهر خواهران سکینه صادقی  گلها  9

 ابهر خواهران سپیده معروفی کالویه 2
نرسیده به کالنتر ي شماره   -  طالقانی جنوبی   - 

 روبروي سوپرمارکت گندم  -  99
 هنرهاي نمایشی 1927721798

 ابهر دومنظوره علی فتحی مجتمع فنی ایران 3
پایین -روبروي  دارایی سابق-القانی جنوبیط

 معصوم94ترازمسجد
 عمران-برق -فناوري اطالعات-امورمالی و  بازرگانی  35242655

 معماري -فناوري اطالعات  -ساختمان  35272412 ساختمان برج آبی  -خیابان ولیعصر ابهر دومنظوره بهمن موالئی مدرس 4

 هراب دومنظوره احمد نجیب حسینی شریف 5
-99متر باالتر از کالنتري 311  -طالقانی جنوبی

 طبقه اول- 37بازار )شهربانی (پ 
35273457 

 -ساختمان و معماري -برق -فن آوري اطالعات 

 امور مالی و بازرگانی-کنترل ابزار دقیق
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 امور مالی و بازرگانی  1912789122 اموزشگاه فراز حساب - 9روبروي درمانگاه شماره   خدابنده رانبراد سعید احمدي  فراز حساب 9

 34221515 میدان پژوهش-خیابان شهرداري خدابنده دومنظوره مهدي رفیعی  صدراي خدابنده 2
 -خدمات آموزشی  -بهداشت و ایمنی  -اموراداري 

 اوري اطالعاتفن -امور مالی و بازرگانی 

 34224274 1پ-کوچه نسترن-خیابان تختی  خدابنده خواهران معصومه نصیري  مینا 3
صنایع دستی )دوختهاي  -صنایع دستی )بافت( 

 صنایع نساجی -صنایع پوشاك  -سنتی( 

 1378179825 کوچه آفاق -جنب بانک سپه  -خیابان امام   خدابنده خواهران فاطمه شاه محمدي طره 4
صنایع دستی  -خز   -پوست   -صنایع چرم  -فرش 

 )بافت(

 کشاورزي  34221212  -روبروي جهاد کشاورزي  -خیابان امام   خدابنده دومنظوره اصغر مرادي سبز دشت کرسف 5

 خدابنده خواهران عذرا حسینی آتوسا 6
کوچه  -روبروي جهاد کشاورزي  -خیابان امام  

 شهید دشتکی 
 مراقبت و زیبایی  34224256

 مراقبت و زیبایی  34292253 66پ-کوچه گلستان-خیابان کمربندي  خدابنده خواهران لیال بیک کشی آفرین 7

 مراقبت و زیبایی  34227511 روبروي پارك شهر-خیابان مطهري شمالی خدابنده خواهران زهرا غفوري فوژان 8
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 خدابنده خواهران مديجواد مح موکده 9
کوچه شهید غریبعلی  -متري مرصاد  21خیابان  

 امامی
 مراقبت و زیبایی  34228361

 خدابنده خواهران رویا کریمی  روسانا 2
 -روبروي بانک مهر اقتصاد  -خیابان کمربندي  

 ساختمان نظام مهندسی سابق
 مراقبت و زیبایی  34227136

 

 

 

 

. 
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 حسابداري 1927448568 2طبقه -ساختمان دکتر عزیزي  -چهارراه قائم  خرمدره دومنظوره علیرضاجمادي حسابگران حافظ پویا 9

 صنایع پوشاك 35534149 طبقه فوقانی آژانس سفیر -خیابان امام خمینی   خرمدره خواهران فریبا مرسلی ابریشم 2

 صنایع پوشاك 35533739 8پ  -91کوچه شماره-خیابان سیدجمال الدین   خرمدره خواهران منصوره مهدیخانی اطلس 3

 خرمدره دومنظوره لیال جعفري اندیشه پرداز 4
ابتداي خیابان جمهوري  -خیابان شهید کاظمی  

 13پ   -شرقی
 فناوري اطالعات 35536751

 فناوري اطالعات 35523511 2پ  9ابتداي سیدجمال الدین کوچه شماره درهخرم دومنظوره محسن کالنتري دانش روز 5

 ستاره 6
سکینه نیساري 

 تبریزي
 مراقبت و زیبایی 35522975 91پ  - 3کوچه شماره -خیابان سیدجمال الدین  خرمدره خواهران

 ت و زیباییمراقب 35521977 93پ  - 72کوچه -خیابان امام  خرمدره خواهران فهمیده معصومی  مریم 7

 مراقبت و زیبایی 35526211  97پ  - 4کوچه شماره  -خیابان دکتر بهشتی  خرمدره خواهران خلجی یلدا 8

 مراقبت و زیبایی 35522367 روبروي دبستان کوشش -خیابان ولیعصر  خرمدره خواهران طناز شجاعی گل سرخ 1
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 زنجان برادران سعید ملکی کالسیک 9
  -نرسیده به خیابان زینبیه   -خیابان سعدي وسط  

   -باالتر از پاساژ زنجان 
 مراقبت و زیبایی 33331117

 زنجان برادران مرتضی بیات مدرن 2
کوچه   -متري صدوقی  98خیابان   -اسالم آباد 

 2141پ   -شهید اصغر نوروزي 
 اییمراقبت و زیب 33554631

 زنجان  برادران عباس کولیوندي الماس سیاه 3
-کوچه طیب زاده -روبروي امام زاده -خیابان امام 

 913پالك 
 طال و جواهر سازي 33361127

 زنجان خواهران سمیه افشاري طب آنیال سالمت 4
 خیابان -سلیت بانوان  -شهرك صنعتی علی آباد 

 79ق  -شقایق 
 پروري)پرورش زالوي طبی ( امور شیالت و آبزي 1921485677

 خدمات آموزشی -بهداشت و ایمنی  33369448 414ساختمان ممتاز واحد  -خیابان امام  زنجان خواهران مژگان کریمی پلی تکنیک 5

 زنجان خواهران لیال بیات سولدا 6
 -طبقه فوقانی پاساژ زنجان  -سعدي وسط 

 5واحد  - 2طبقه  -ساختمان وزیري 
 هر سازيجوا 1916751671

 زنجان خواهران لیال غرقی مجلل 7
کوچه قلعه شرقی  -ابتداي دلجویی  -دروازه رشت 

 45پ  -
33365172 

هنرهاي  -بهداشت و ایمنی  -خدمات تغذیه اي 

 خدمات آموزشی -تجسمی 

 زنجان خواهران پري ناز طریقی عطارد 8
-2767پالك -ابتداي قائم اول -جاده شهرك  

 طبقه همکف
 ساختمان و معماري 33442737
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 زنجان خواهران زهره دشتی پوشینه 9
-کوچه طهماسبی -پایین تر از چهارراه سعدي 

 49پ  -جنب بانک پاسارگارد
 صنایع پوشاك 33361414

 زنجان خواهران فاطمه سراجیان تابش 2
ابتداي  1189ق  -فلکه شهرداري -2الهیه فاز 

 خیابان نور
 صنایع پوشاك 33524112

 صنایع پوشاك 1923497572 روستاي رازبین-شهرستان زنجان  زنجان خواهران معصومه بیات توحید 3

 صنایع پوشاك 33557121 خیابان قدوسی -سه راه امجدیه  زنجان خواهران ماه منیر اصفهانیان حریر 4

 صنایع پوشاك 33336983 جنب قنادي -فلکه کوچه مشکی زنجان خواهران اکرم خلیلی خاتون ترك 5

 زنجان خواهران هاجر تقی لو دیبا 6
 - 98نبش میالد  -انتهاي خیابان خیبر  -کوي قائم

 3612ق 
 صنایع پوشاك 33453512

 زنجان خواهران پري یادگاري زردوز  7
خیابان -خیابان سیاحت - 4فاز  -گلشهر کاظمیه

 4197ق - 2شرافت 
 صنایع پوشاك 33732158

 صنایع پوشاك 33479674 994متري پ - 96خیابان  -بلوار دکترچمران  زنجان خواهران حوریه متقالچی صبا 8
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 زنجان خواهران رفعت زارعی گل آرا 9
ق  - 91بوستان  -خیابان بوعلی  -شهرك انصاریه 

759 
 صنایع پوشاك 33779811

 صنایع پوشاك 33726163 3661خیابان پیوند پ  3گلشهر فاز زنجان خواهران نجیبه خوئینی گلچین 2

 صنایع پوشاك 33539915 922پ -روبروي مسجد مهدیه  -خیابان شهدا   زنجان خواهران ملوك نجاتی مائده 3

 صنایع پوشاك 33745446 میدان بسیج -هنرستان  زنجان خواهران رقیه محمدي محمدي 4

 صنایع پوشاك 33447683 513ق - 6خیابان  - 3فاز  -شهرك کارمندان  زنجان خواهران مهري حدادي مهر 5

 زنجان خواهران معصومه بهمنی مهسا 6
کوچه استاد  -روبروي فروشگاه اتکا  -چهاراه پایین 

 3پ  -افشارچی 
 صنایع پوشاك 33535481

 صنایع پوشاك 33546163 2پ  -نبش کوچه روشن -سعدي شمالی  زنجان خواهران فرشته گنج خانلو هنر 7

 صنایع دستی-صنایع پوشاك 33772153 798ق- 1نبش بوستان  -خیابان بوعلی  -انصاریه  زنجان خواهران هاجر باقري چیزه شایسته 8
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 صنایع پوشاك  33773399 9981پ - 93گلستان  زنجان خواهران محمدي معصومه  آفرینش  9

 زنجان خواهران بهناز بابایی الله 2
پ -کوچه اوصانلو  -خیابان شیخ  فضل اله نوري 

73 
 صنایع پوشاك -صنایع دستی )دوختهاي سنتی(  33474412

 زنجان خواهران لیال خدائی نوین 3
روبروي  - 2 آرمان - 3اندیشه  -شهرك امیرکبیر 

 نانوایی 
33762991 

 -صنایع پوشاك  -صنایع دستی )دوختهاي سنتی( 

 مراقبت و زیبایی

 زنجان خواهران رقیه حسنی باغ گره 4
مرکز   -جنب آپارتمان هاي دانش-اراضی پائین کوه 

 الزهرا
 صنایع دستی)فرش( 33495426

 صنایع غذایی 33422827 53پ  -ن دهم وسط خیابا -اعتمادیه  زنجان خواهران لیدا صمیمی مقدم شاتوت 5

 صنایع دستی )دوختهاي سنتی( -صنایع پوشاك  33776912 54پ  -خیابان بهار دوم  -بهارستان  زنجان خواهران شهال آزادمنش اسوه 6

 ایع دستی )دوختهاي سنتی(صن -صنایع پوشاك  1911246432 3317ق  -فلکه دوم  - 9خیبر  -کوي قائم  زنجان خواهران فرزانه اشتري کوثر 7

 زنجان خواهران زینب صولتی گل نرگس 8
خیابان  -خیابان گلسار  - 2فاز  -گلشهر کاظمیه 

 2424ق  94  -گل افشان 
 صنایع دستی )دوختهاي سنتی( -صنایع پوشاك  33731361
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 صنایع دستی )دوختهاي سنتی( -صنایع پوشاك  33492118 938ق6خیابان  2شهرك نصرفاز  زنجان رانخواه لیال نوروزي نیایش 9

 1927498598 روبروي پیتزا پیتزا  -خیابان زینبیه   زنجان خواهران مهناز رضاپور نارسیس 2
 -صنایع دستی )دوختهاي سنتی(  -صنایع پوشاك 

 خز  -پوست   -صنایع چرم 

 زنجان خواهران خترعمهرانگیز م پرستو 3
مهدیه  -کوچه شهید احدیان  -خیابان استانداري  

 28پ 
33334695 

 -صنایع دستی )دوختهاي سنتی(  -صنایع پوشاك 

هنرهاي تجسمی  -خدمات تغذیه اي  -صنایع نساجی 

 خدمات آموزشی -بهداشت و ایمنی  -

 زنجان خواهران مریم نصیري وطن گل مریم  4
جنب رستوران  -لدین طوسی خیابان خواجه نصیرا 

 گیشا
33331297 

 -صنایع دستی )دوختهاي سنتی(  -صنایع پوشاك 

 هنرهاي تجسمی

 زنجان خواهران رقیه هاشمی بهار 5
روبروي  - 9خیابان اول فاز  -کوي خرداد )نانوایان(

 637اداره برق ق 
33564495 

 -صنایع دستی )دوختهاي سنتی(  -صنایع پوشاك 

 هنرهاي تزئینی

 33362926 918روبروي سر چشمه پ  -خیابان طالقانی زنجان خواهران سمیه بابایی یکتا 6

صنایع 

قلم -چرم(‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘دستی)چوب

 زنی

 زنجان خواهران لیال طارمچی ترنج 7
میدان انقالب جنب کفش ملی کوچه بیجارچی پ 

4 
33333155 

م( چر‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘صنایع دستی)چوب

 مینا کاري-

 فنآوري اطالعات 33474896 9961ق  -خیابان اول  2فاز  -شهرك کارمندان  زنجان خواهران حمید رضا نیتی پارسه 8
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 مراقبت و زیبائی 33789548 521پ -متري اول 91 -منظریه  زنجان خواهران فاطمه کردلو آهوان 9

 زنجان خواهران فرزانه مرادي آریانا 2
نرسیده به دبیرستان شاهد -انتهاي فاتح -هنرستان 

 گل مریم -
 مراقبت و زیبائی 33445642

 مراقبت و زیبائی 33333784  8پ  -کوچه سید محسن موسوي -سعدي وسط  زنجان خواهران عصمت محمدلو بانوي ایرانی 3

 مراقبت و زیبائی 33451181 61پ  -سوم وسط -خیابان مرسلی  -اعتمادیه نزنجا خواهران سرور حمل دار پردیس 4

 مراقبت و زیبائی 1925422495 3288ق  - 2کیهان  - 3فاز -گلشهر  زنجان خواهران ربابه بیگدلی پرنیان 5

 زنجان خواهران سودابه الیقی مقدم تاژ 6
کوچه چهل  -خیابان پست سابق  -دروازه ارك 

  -امیرانی 

 61پ 

 مراقبت و زیبائی 33562281

 زنجان خواهران فلور الیقی مقدم تارا 7
 - 783پ  -متري  21خیابان - 2فاز -زیبا شهر 

 97شیرازي  
 مراقبت و زیبائی 33778977

 مراقبت و زیبائی 33464565 کوچه سوسن علیمرادیان -چهار راه سعدي  زنجان خواهران رقیه فیضی دیدار 8
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  موسس نام آموزشگاه ردیف

 مراقبت و زیبائی 33781352 6شاهد  -شهرك الله  زنجان خواهران رباب محمدي روژینا 9

 مراقبت و زیبائی 1919491278 942/9پ  -خیابان مبارکعلی بیات  -اسالم آباد  زنجان خواهران فاطمه حسین لو خاتون 2

 زنجان خواهران کبري خوش خزر 3
نرسیده به دبیرستان شاهد -انتهاي فاتح -ستان هنر

 گل مریم  -
 مراقبت و زیبائی 33459559

 زنجان خواهران سهیال موسوي ساحل 4
کوچه محسن  -متري مدنی  21 -اسالم آباد 

 86/9پ  -محمدي 
 مراقبت و زیبائی 1916758789

 مراقبت و زیبائی 33779176 9988ق  - 93گلستان  -انصاریه  زنجان خواهران فریبا رضائیان سالومه 5

 زنجان خواهران زینب قربانلو سامیه 6
پ  -خیابان قائم  -روبروي پیام نور  -میدان قائم 

51 
 مراقبت و زیبائی 33362657

 مراقبت و زیبائی 33536341 جنب قنادي ایللر -دروازه رشت زنجان خواهران اشرف تاریمی سرخپوش 7

 مراقبت و زیبائی 33568411  - 41پ  -خیابان شکوري  -میدان استقالل  زنجان خواهران شهناز حسینی سودا 8
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 سروین 9
نجمه شریف 

 نصیریان
 مراقبت و زیبائی 1925493498 61پ  -سوم وسط-اعتمادیه خیابان مرسلی  زنجان خواهران

 مراقبت و زیبائی 33456887 93پ  - 96میثاق  -اراضی پائین کوه  زنجان واهرانخ مهرانگیز صمیمی شقایق 2

 زنجان خواهران لیال مختاري شایستگان 3
روبروي آپارتمان  -خیابان سنایی  -شهرك پونک 

 211پ  -هاي ایلیا 
 مراقبت و زیبائی 33713376

 زنجان خواهران فاطمه بابائی فدك 4
نبش کوچه حاجی  - کوچه نجاتی-خیابان زینبیه  

 نوروزلر
 مراقبت و زیبائی 33338817

 قشنگه 5
مهناز روغنچی 

 زنجانی
 مراقبت و زیبائی 33421713 وسط 3نبش خیابان  -اعتمادیه  زنجان خواهران

 زنجان خواهران رقیه توري کیانا 6
سعدي وسط ابتداي خیابان هفت تیر روبروي تامین 

 2اجتماعی پ 
 ائیمراقبت و زیب 33361682

 زنجان خواهران کتایون نوروزي گاندي 7
مابین میدان شیالت و میدان پروین  -مقدم  

  -اعتصامی 

 3پ  -متري دهم  6

 مراقبت و زیبائی 33774143

 زنجان خواهران سهیال قدمایی گل افشان 8
خیابان اصلی نرسیده به چهارراه اول  -کوچه مشکی 

 ساختمان اطلس-
 یمراقبت و زیبائ 33454249
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 زنجان خواهران لیال قربانی گلچهره 9
 -بن بست اول  -اول کوچه موسوي  -سعدي وسط 

 5/2پ 
 مراقبت و زیبائی 33336942

 مراقبت و زیبائی 33447461 2729پ  - 3قائم -جاده شهرك  زنجان خواهران ناهید آسمانی آسمانی 2

 زنجان خواهران معصومه قربانی گلسا 3
کوچه  -جنب ساختمان جزیره  -خیابان جمهوري  

6 
 مراقبت و زیبائی 33499852

 زنجان خواهران زهرا گنج خانی گلربا 4
باالتر از  -شهریور  97ابتداي خیابان  -دروازه ارك 

 8پالك -بانک ملت
 مراقبت و زیبائی 33546139

 مراقبت و زیبائی 33783612 نبش خیابان ولیعصر -خیابان پروین اعتصامی   زنجان رانخواه بهناز همراهی مهتاب 5

 زنجان خواهران فاطمه بهبودیان مژان 6
مدنی روبروي بانک  -متري  21خیابان  -اسالم آباد 

 63پ  -نبش کوچه دویران-ملت 
 مراقبت و زیبائی 1913491286

 زنجان خواهران غزال رضوي نسب هرمین 7
روبروي برق منطقه اي  - 2فاز  -کاظمیه  -ر گلشه

 2728ق  - 4نبش گلسار   -خیابان گلسار  -شمال 
 مراقبت و زیبائی 33727668

 زنجان دومنظوره  زهرا طوماري شفق 8
خیابان اشرفی اصفهانی  -میدان روزبه  -اسالم آباد 

 کوچه امامی  -شرقی 
33566819 

 -اك صنایع پوش -خز   -پوست   -صنایع چرم 

 هنرهاي تجسمی -صنایع دستی )دوختهاي سنتی( 
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 مراقبت و زیبائی 33465241 روبروي فروشگاه آسایش -شهرك پونک  زنجان خواهران سمیه نجفی هفت قلم 9

 زنجان خواهران لیال حسن نژاد هستی 2
  6 بن بست -اه ویتارا نبش نمایشگ -خیابان جاوید  

 245کوچه پ  -انتهاي 
 مراقبت و زیبائی 33327727

 مراقبت و زیبائی 1919421927 91نبش میثاق  -روبروي برج معلم  -اراضی  زنجان خواهران فاطمه رحمتی ماهان 3

 زنجان خواهران خدیجه موسوي ماندگار 4
متري یاس نرسیده به فلکه  35 - 2الهیه فاز 

 325پ  -نیایش
 مراقبت و زیبائی 33523452

 زنجان خواهران عزیزه بیگدلی مهرناز 5
روبروي بانک -پشت پاساژ تهران  -چهارراه انقالب

 صادرات
 مراقبت و زیبائی 1921713614

 مراقبت و زیبائی 33447955 729پ  - 5خ - 3فاز -شهرك کارمندان  زنجان خواهران منیژه عطائی نفیسه 6

 مراقبت و زیبائی 1914463326 کوچه شادمان-چهاراه سعدي  زنجان خواهران ياعظم محمد مهسان 7

 هنرهاي تزئینی -هنرهاي تجسمی  33781953 6نبش خیابان میالد  -باالتر از پل ولیعصر   زنجان خواهران نریمان نژاد هنریکال  8
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 زنجان خواهران پریا حسنی هنر ماندگار 9
خیابان اصلی نرسیده به چهارراه  -کوچه مشکی 

 جنب فرشیران -دوم 
 هنرهاي تزئینی 1927497135

 زنجان دومنظوره اصغر امامیاري اشراق 2
 پ -طبقه زیرزمین  -باالتر از خیابان بهار  -صفا 

932 
33465233 

اوري اطالعات فن -معماري  -امور مالی و بازرگانی 

 -کنترل و ابزار دقیق  -برق  -مدیریت صنایع  -

 -هنرهاي نمایشی  -خدمات آموزشی  -ساختمان 

 اموراداري -فناوري ارتباطات 

 زنجان دومنظوره هاجر تیموري به ترازان 3
ساختمان  -جنب آژانس مسافرتی عاشوري-شهریور

 4واحد-61پ-آریا
 امورمالی و بازرگانی 33551359

 زنجان دومنظوره ريفاطمه منصو شکالت 4
ساختمان  -خیابان شهید صفري  -سعدي شمالی 

 طبقه اول  - 9انتیک 
 هنرهاي تزئینی -خدمات تغذیه اي  33548792

5 
اتحادیه صنف فرش 

 دستبافان 
 فرش 33567318 ابتداي خیابان مدرس  -دروازه ارك  زنجان دومنظوره جعفر نجفی

 زنجان دومنظوره رشیدعجملو دیباگران زنجان  6
روبروي بانک  -دروازه ارگ ابتداي خیابان شهدا  

 418جنب ایستگاه اتوبوس پ  -ملی 
33551714 

امور مالی و  -برق  -اموراداري  -اوري اطالعات فن

 -ساختمان  -معماري  -خدمات آموزشی  -بازرگانی 

 -کنترل و ابزار دقیق  -هنرهاي نمایشی  -مکانیک 

 اي تجسمیهنره -فناوري نرم و فرهنگی 

 زنجان دومنظوره شیما علیزاده تحلیل گران صنعت 7
-طبقه دوم  -جنب بانک مسکن  -چهارراه سعدي

 75پ 
33365256 

اوري اطالعات فن -امور مالی و بازرگانی  -اموراداري 

فناوري نرم و  -خدمات آموزشی  -مدیریت صنایع  -

 فرهنگی

 امور مالی و بازرگانی 33781393 92و99مابین گلستان  -ري انصاریه مت45 زنجان دومنظوره ژیال قاسملو حسابگران 8
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 زنجان دومنظوره مجتبی اسمخانی خانه معماري 9
-جنب بانک تجارت -خیابان سعدي وسط 

 4594615939کدپستی
  افزارهاي معماري(عمران نرم) 33366956

 زنجان دومنظوره مت اله بیگدلیرح رعد 2
ق   -خیابان اول   - 9فاز   -شهرك کارمندان 

 4593187315کدپستی - 9915
 امور مالی بازرگانی-فناوري اطالعات  33453557

 روزبه 3
فیروزه حاج علی 

 اکبري
 زنجان دومنظوره

طبقه فوقانی   -فلکه آزادگان   -شهرك آزادگان 

 مسجد امام علی )ع(
33491472 

امور مالی  -حمل و نقل ریلی  -مل و نقل زمینی ح

 -اوري اطالعات فن -خدمات آموزشی  -و بازرگانی 

 اموراداري

 زنجان دومنظوره حمیدرضا خاتمی سرآمد 4
نبش کوچه قلعه -نرسیده به دروازه رشت-دلجویی

 94پالك-شرقی
33336496 

الکترونیک  -اوري اطالعات فن -مکانیک  -معماري 

 تاسیسات -خدمات آموزشی  - ساختمان -

 زنجان دومنظوره زهرا فتحی صدرا 5
کوچه اسحاق  -خیابان طالقانی  -دروازه ارك  

 919پ  -میرزا 
33331321 

حمل و  -هتلداري  -امور مالی و بازرگانی  -اوري اطالعات فن

 -ساختمان  -معماري  -گردشگري  -الکترونیک  -نقل زمینی 

مدیریت  -خدمات تغذیه ایی  - تاسیسات -بهداشتوایمنی 

 اموراداري -فناوري نرم و فرهنگی  -خدمات آموزشی  -صنایع 

 زنجان دومنظوره بیژن عطائی عرفان 6
تر باال  -نرسیده به خیابان زینبیه   -سعدي وسط 

   -از پاساژ زنجان 
 مراقبت و زیبائی 33363696

 گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی -امور باغی  33348451 34ق  -باغ فردوس  -ب جاده دواس زنجان دومنظوره علی اکبر قاسمی فردوس 7

 33323329 3پ  -کوچه موسوي  -سعدي وسط  زنجان دومنظوره محمد باقر قنبري فن آموزان 8
کنترل و  -برق  -صنایع خودرو  -اوري اطالعات فن

 تاسیسات -الکترونیک  -ابزار دقیق 
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 زنجان دومنظوره منصور هاشم زاده فنون 9
 -ساختمان پارسا  -کوچه موسوي  -سعدي وسط  

 1واحد  4طبقه 
 الکترونیک 1923687381

2 
گسترش 

 انفورماتیک
 زنجان دومنظوره نیلوفر صدیقیان

 -بلوار مهرانه  -باالتر از بیمارستان آیت اله موسوي  

 اداره کل ثبت اسناد -ضلع شرقی 
33474496-7 

اموراداري  -امور مالی و بازرگانی  -اوري اطالعات فن

سالمت و طب  -گردشگري  -طال و جواهرسازي  -

 خدمات آموزشی -ایرانی 

 زنجان دومنظوره سعید خدائی مهارت 3
روبروي  -ابتداي خیابان هفت تیر -سعدي وسط 

 مسجد حضرت ابوالفضل
33333768 

 -امور اداري -شایستگی غیر فنی -اطالعات  فناوري

 عمران -مالی بازرگانی

 زنجان دومنظوره وحید مرصعی نخبگان 4
- 3طبقه -ساختمان ستاره  -سعدي شمالی

 313واحد
 امور مالی و بازرگانی 33554521

 زنجان دومنظوره سیده زهرا حسینی نوآوران 5
 -ساختمان حمید-شهریور 97خیابان -دروازه ارك

 94واحد -قه سومطب
 فناوري اطالعات  -امورمالی و بازرگانی   33551669-2
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 رشته تلفن آدرس شهرستان جنسیت  نام موسس آموزشگاه ردیف

 مراقبت و زیبایی 1919458872 کوچه نور-خیابان شهید بهشتی  -سلطانیه سلطانیه خواهران اعظم حسن خواه آي تکین 9

 ماهنشان ن خواهرا فاطمه صیادي پریچهر 2

 3بوستان   -شهرك کارمندان  -خرداد  95خیابان 

)اداره  -روبروي آزمایشگاه جابربن حیان  -

 بهزیستی(

 مراقبت و زیبایی 33223227

 مراقبت و زیبایی 32823731 -کوچه هشتم شرقی -انتهاي خیابان شهید رجایی  آببر خواهران خدیجه عباسی دینا 3

 مراقبت و زیبایی 32824188 -خیابان امام جنب بانک ملی  آببر اهرانخو زهرا خلخالی عسل گیسو 4

 آببر خواهران زینب چهره گشا سن تیک 5
خیابان استاد شهریار بلوك  -دهستان گیلوان  

9189 
 صنایع پوشاك  1915247977
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 کد پستی آدرس پستی وب سایت سفاک تلفن نام مرکز/شعبه شهري ردیف

 4595711465 بلوار شیخ اشراق –زنجان خیابان خرمشهر  /http://mofatteh.zntvto.ir 33771243-124 33136275-124 ( )دو منظوره  شهید مفتح زنجانمرکز شماره یک  9

 /http://beheshti.zntvto.ir 32229254-124 32229649-124 ) دو منظوره(مرکز شماره دو شهید بهشتی   2
ابتداي  -شهرك صنعتی شماره یک زنجان 

 خیابان دي جنوبی رو به روي تابان فوالد
4522955467 

 /http://alzahra.zntvto.ir 33473119-124 33457551-124 مرکز خواهران( -) دومنظوره مرکز شماره سه الزهرا   3
جنب  -اراضی پایین کوه  -زنجان 

 آپارتمانهاي دانش
4594144415 

 /http://chamran.zntvto.ir 35521813-124 35521813-124 ) دومنظوره(مرکز شماره چهار چمران ابهر   4
جنب دانشگاه  -کمربندي ابهر خرمدره  -ابهر 

 آزاد
4579348881 

 /http://sohravardi.zntvto.ir 34227675-124 34227675-124 ) دومنظوره( مرکز شماره پنج سهروردي خدابند ه  5
ابتداي کمربندي جنوبی قیدار  -خدابنده 

 جنب پمپ بنزین
4589714999 

 /http://emam.zntvto.ir 36222417-124 36222418-124 ) دومنظوره(  مرکز شماره شش امام خمینی ماهنشان 6
خیابان شیخ باقر محمدي خیابان  -ماهنشان 

 بسیج
4549796115 

 /http://somayyeh.zntvto.ir 35522168-124 35522168-124 ان(مرکز شماره هفت سمیه خرمدره )خواهر 7
خیابان امام )ره( باالتر از اداره گاز  -خرمدره 

 خرمدره
4579617378 

 /http://mottahary.zntvto.ir 32823181-124 32823111-124 ) دومنظوره(مرکز شماره هشت مطهري طارم  8
مجتمع ادارات  -شهرستان آببر   -طارم 

 هواشناسیجنب 
4519146331 

 4539641548 خیابان امام )ره( جنب اداره برق -ایجرود  /http://ijrod.zntvto.ir 3622192-124 3622199-124 شعبه شهري مرکز شماره یک زنجان مرکز شماره نه ایجرود) دومنظوره( 1

 /http://kosar.zntvto.ir 34228687-124 34228687-124 مرکز شماره ده  کوثر خدابنده )خواهران( 91
ابتداي کمربندي جنوبی قیدار  -خدابنده 

 جنب پمپ بنزین
4589714999 

 /http://fajr.zntvto.ir 3529161-124 3529161-124 مرکز شماره یازده فجر ابهر )خواهران( 99
 -خیابان مالصدرا  -شهرك گلسار  -ابهر 

 میدان فرهنگ
4566965836 

 /http://advancedskills.zntvto.ir 33152411-124 33152411-124 شهید شهریاري )دومنظوره(مرکز مهارت هاي پیشرفته  92
بلوار شیخ  –نشانی: زنجان خیابان خرمشهر 

 اشراق
4595711465 

 4559833599 خیابان جمهوري -سلطانیه  http://zntvto.ir/soltanieh 33136321-124 33136321-124 )دومنظوره(مرکز شماره سیزده سلطانیه   93

 /asd 124-35824535 124-35824535 http://asd.zntvto.ir)دو منظوره( مرکز جوار دانشکاه زنجان    94
دانشگاه  -جاده قدیم تبریز  -زنجان 

 زنجان
4537938719 
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گان مهارت هماهنگ اهی آزمون اجرای بندی زمان ربانهم جدول  اه تفاهنماهم اهی وآزمون آموخت

 3189 سال دوم ماهه 6 رد...(  فرش بافندگان و باافن اقلی مان،ساخت  صنعت)
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ثبت نام 

متقاضیان در 

 پورتال 

آخرین مهلت 

معرفی به 

آزمون توسط 

 سیستم آموزش

 نوع آزمون اعالم نتایج ورود کلید تاریخ آزمون کتبی دریافت کارت ورود به جلسه  حوزه بندی

 تفاهمنامه هماهنگ تاریخ تا تاریخ ازتاریخ تاریخ تا تاریخ اریخازت تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ ازتاریخ

  
9318/17/21 9318/17/23 9318/17/24 9318/17/21 9318/18/19 9318/18/12 9318/18/14 9318/18/16 9318/18/99 * 

  

9318/18/21 9318/18/27 9318/18/28 9318/18/21 9318/11/14 9318/11/16 9318/11/17 9318/11/11 9318/11/99 9318/11/96 * * 

  
9318/11/25 9318/11/26 9318/11/27 9318/91/12 9318/91/14 9318/91/15 9318/91/17 9318/91/11 9318/91/94 * 

  

9318/91/98 9318/91/26 9318/91/28 9318/91/21 9318/99/19 9318/99/12 9318/99/13 9318/99/15 9318/99/17 9318/99/92 * * 

  
9318/99/24 9318/99/26 9318/99/27 9318/99/21 9318/99/31 9318/92/19 9318/92/13 9318/92/15 9318/92/91 * 

  

 


