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 مقدمه  

 پیشرفت دهه  در الهی، سپاس  و حمد  با

 اشتغال کلی هايسیاست راستاي در و و عدالت

 معظم مقام سوي از ابالغی مقاومتی اقتصاد و

آموزش  رهبري،  کشور ايحرفه  و فنی  سازمان 

 به اجتماعی  رفاه و کار  تعاون،  وزارت به وابسته

 ايحرفه  و فنی هايآموزش  اجراي متولی عنوان

 صورتبه   را آموزشی هايدوره  نیاستا نام ثبت

 سازمان این هدفنماید  می اجرا الکترونیکی

 فاقد  افراد آموزي مهارت  جهت الزم بستر ایجاد

در افراد  مهارت ارتقاء و مهارت  حِرَف شاغل 

 فنی آموزش  هايدوره  . باشد می  مربوطه

زندان، روستایی، شهري، شعب ثابت، مراکز آموزشی هايبخش  در ايوحرفه  اصناف، پادگان،   عشایري،   جوار صنایع، 

 تربیت منظور به المللیبین و ملی استانداردهاي قالب در مختلف زمانی درمقاطع رسمی غیر هايسکونتگاه و دانشگاه

هاي فنی  آموزشگاه و آموزشی مراکز توسط  کشور کشاورزي و خدمات صنعت، مختلف هايبخش نیاز مورد کارماهر نیروي

 منديبهره متقاضیان براي برابر فرصت نمودن فراهم و آموزشی عدالت ایجاد منظور حال به .شوند می  اجرا آزاداي  و حرفه 

 آموزشی  هايدوره  معرفی دفترچه آموز،مهارت پذیرش  و ثبت نام  امور  انجام در تسهیل ورسانی  اطالع  ها،آموزش  نوع این از

 .است گردیده تدوین 1400سال براي شده بینی پیش
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 تعاریف 

 یت رساندن الفع به  و الزمهاي  مهارت ایجاد  و  افراد  دانش  ارتقاء  هدف  با  که است  عملی و نظريهاي  آموزش  مجموع ايحرفه  و  فنی هاي آموزش  1-1

 مشخص آماده  سطوح  تا گوناگون  مشاغل در کار و کسب و  حرفه شغل، احراز براي  را آموزان مهارت و دشومی  اجرا ایشان در نهفته استعدادهاي

 .دهدمی افزایش مختلف در حِرَف فعالیت  و کار انجام  رابراي آنان توانایی و نموده

  و  اجرا براي را آموزش محدوده عملی، نظري، زمان مدت تفکیک به که مهارت هر  آموزشی هايفصل  سر ازاي  مجموعه   :آموزشی  استاندارد 1-2

 .  نمایدمی  مشخص ارزشیابی 

زیر   وها  رشته  تفکیک براي  (ISCO) مشاغل بندي طبقه المللی بین سازمان توسط کهباشند  می  قراردادي اعداد ازاي  مجموعه   :استاندارد  کد 1-3

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

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

 .مراجعه نمایند  http://research.irantvto.irنشانی  به کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان سایت طریق از آموزشی استانداردهای

تقسیم   درجه  چهار  به  کهباشد  می آموزشی  دوره  یک  طی در  آموز مهارت  توسط شده  گرفته فرا  توانایی و  مهارت میزان  بیانگر :  مهارت سطوح  1-4

 :شوندمی

 :شودمی  اطالق زیر هاي بخش  در متقاضیان  هايآموزش  به سازمان، شده  تدوین استانداردهاي مطابق   :سه درجه مهارت 

 ساختمان صنعت سه سطح مهارت  -الف

 ذهنی   توان کم افراد به ارائه قابل هاي  مهارت  -ب

دو   درجه  مهارت  ، شودمی  ارائه  مبتدي  آموزان مهارت به که  مقدماتی هايآموزش  به سازمان،  شده  تدوین  استانداردهاي  مطابق   و:د درجه  مهارت 

 .باشدمی  یک  درجه آموزشی  هاي دوره  در شرکت  جهت نیاز  پیش عنوان به دو درجه مهارت گواهینامه  و شودمی گفته

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

 .باشدمی  ماهر کارگر آموزشی هايدوره  در  شرکت جهت نیاز پیش عنوان به  یک درجه مهارت گواهینامه و  شودمی  گفته یک  درجه مهارت  ،شود می

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

 .شودمی  گفته ماهر کارگر مهارت 

 .باشدمی  اي حرفه و  فنی آموزش هاي دوره  در  شرکت داوطلب که شودمی  اطالق شخصی به :متقاضی   1-5

 .  نمایدمی  شرکت مهارت فراگیري  منظور به  ايحرفه  و فنی آموزش هايدوره  از یکی در که شود می اطالق شخصی به :آموز مهارت   1-6

 .  است  کشاورزي و  خدمات صنعت، شامل اصلی آموزشی خوشه سه در  ايحرفه  و فنی آموزش  هايدوره :  آموزشی خوشه  1-7

 . شودمی گفته آموزشی گروه گیرند، می قرار مجموعه یک در موضوع و  ماهیت نظر  از که آموزشی حَرف از تعدادي به:  آموزشی گروه 1-8

 دریک مربی توسط  الزم  امکانات و تجهیزات از  استفاده  با  آموزشی استاندارد قالب در که عملی و نظري  هايآموزش  مجموعه بهی:  آموزش دوره  1-9

 .  شودمی  ارائه  آموزمهارت  به مشخص زمان

http://research.irantvto.ir/
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 شغل گفتهرود  می  انتظار فعالیت یک اجراي جهت نظر مورد سطح در شخص یک از که خاص هايتوانمندي  و وظایف ازاي  مجموعه  به :شغل  1-10

 .شودمی

 .شودمی  گفته حرفه اندشده  بندي دسته بزرگ گروه  یک در که همگن شغل چند  از  اي مجموعه  به:  حرفه  1-11

  به صورت  رایگان  هايآموزش  ارائه به  افراد مهارت  ارتقاء  و  ایجاد  منظور به  مقررات و ضوابط اساس بر که است آموزشی واحد :آموزشی مرکز 1-12

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

فاقد   مراکز  این که نمایندمی  فعالیت آموزان مهارت  براي  عصر و  صبحهاي  نوبت  در آموزشی هاي  دوره  اجراي  با  مراکز  این : روزانه مراکز   1-12-1

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

 .شوندمی تقسیم  خواهران( براي مخالف درنوبت

 .شودمی ن برگزار  برادران و  خواهران براي مختلط به صورت ايحرفه  و فنی آموزشی   هايدوره  ه: نکت

 از امکانات برخورداري دلیل به ،نمایندمی  برگزار  یکسره و عصر  صبح،هاي  نوبت  در را  آموزشی  هايدوره  که مراکز این  ي:روز  شبانه مراکز   1-12-1

 .دارند آموزشیهاي  دوره  در  را غیربومی  آموز مهارت جذب قابلیت  رایگان، روزي  شبانه

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

  هاي آموزش  ارائه به نسبت کشور ايحرفه  و فنی آموزش سازمان مجوز با  که است دولتی غیر آموزشی واحد د: آزا ايحرفه  و فنی آموزشگاه 1-13

 با توجه  آزاد ايحرفه  و فنی هايآموزشگاه است ذکر به الزمنماید.  می اقدام مصوبهاي  شهریه  اخذ با سازمان استانداردهاي  با مطابق ايحرفه و فنی

 مربوطه که مرکز به توانندمی آموزشی مشکالت وجود صورت در متقاضیان لذانمایند.  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  آزاداي  فنی و حرفه  هاي آموزشگاه  آدرس و تماس شماره نام،  : نکته

مجرب   مربی  نظر زیر  آنجا  در  کارآموزان و  شده  تجهیز  عملی  و  نظري  بخش  در  موزشی هاي آدوره  اجراي براي  که  است  فضایی :  کارگاه  1-14

 .نمایندمی  کسب مصوب استانداردهاي براساس  را الزم هاي مهارت 

 

 . شودیم اجرا درآن آموزشی دوره  که هستند  روز طول از  مشخصی زمان مدت:  آموزشی هاينوبت  1-15

 

 ساعت پایان  ساعت شروع  نوبت آموزشی

 12:00 8:00 صبح 

 18:00 14:00 عصر 

 

 .یابد کاهش آموزشی  نوبت زمان  مدت  مدت، کوتاه آموزشی  هايدوره  براي است ممکن مذکور  آموزشیهاي  نوبت  در :تبصره

 .است تغییر قابلاي  فنی و حرفه آموزش کل  اداره  نظر  با جغرافیایی شرایط و افق به توجه با آموزشیهاي  نوبت  پایان  و شروع  ساعات

 .باشدمی  آموزشگاه عهده بهکل  اداره با  هماهنگی ضمن ضوابط و  شرایط به توجه با آزاداي  فنی و حرفه  هايآموزشگاه  براي  آموزشی بندي  اولویت
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  به صورت  آموزشی مراکز از یکی نظر زیر آموزشی مرکز فاقد شهرهاي در که هاییآموزش  زا بخش آن به   :شهري شعب در آموزش بخش   1-16

 .شودمی گفته شهري  شعب بخش   هايآموزش  شودمی  اجرا متقاضیان آموزشی نیاز پوشش جهت دوره چند یا یک  براي موقت

براي   موقت به صورت آموزشی مراکز از یکی نظر زیر  عشایر و روستاها در که هاییآموزش  از بخش آن به:  عشایر و روستا در آموزش بخش   1-17   

 .شودمی گفته عشایري و روستایی بخش   هايآموزش  شودمی  اجرا عشایر و روستاییان  آموزشی نیاز  پوشش جهت  دوره چند یا یک

موقت   به صورت آموزشی  مراکز  از یکی نظر  زیر انتظامی و نظامی هايپادگان در که هاییآموزش  از  بخش آن به:  پادگان در آموزش  بخش  1-18

 .شودمی  گفته پادگان بخش   هايآموزش  شود می اجرا وظیفه کادر آموزشی  نیاز پوشش جهت  دوره چند یا  یک براي

 اصناف در  و معدنی( صنعتی؛ هاي )واحد  اقتصادي هايبنگاه  شاغلین براي که هاییآموزش  از بخش  آن به   ف:اصنا  و صنایع در آموزش بخش 1-19

در   نامه تفاهم قالب  در یا  و کار ضمن اختصاصی آموزشی فضاهاي  و صنعتیهاي  شهرك  مهارت ارتقاء  کارگاهی، بین  و کارگاهی جوار  مراکز قالب

صنایع   بخش  هايآموزش  ،شود می اجرا آموزشی نیاز پوشش  جهت دوره چند  یا یک براي موقت به صورت صنایع  در آموزش دفتر نظر زیر ثابت  مراکز

 .شودمی گفته

 موقت  به صورت آموزشی  مراکز  از یکی  نظر  زیر دانشگاهی جوار  مراکز  در که هاییآموزش  از  بخش  آن  :دانشگاهی جوار  مراکز  در آموزش بخش  1-20

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

 .باشدمی  مجموعه همان متقاضیان خاص فقط هاپادگان در آموزشی   هايدوره  اجراي    :1هتبصر

 .باشدمی  مجموعه همان متقاضیان خاص اقتصادي  هايبنگاه  و اصناف صنایع، در آموزشی  هايدوره  اجراي  :  2تبصره

 در و  نموده  طی  آموزشی استاندارد اساس بر  کامل  به صورت را  آموزشی دوره که آموزانی مهارت  به  :مهارت گواهینامه مزایاي  و  آزمون    1-21

 .شودمی  اعطاء  مهارت گواهینامه ،شوندمی  قبولی نصاب  حد کسب به موفق ، شودمی  برگزار عملی و کتبی به صورت که پایانی هاي آزمون 

 ارزشیابی  و  آزمون در  آموزمهارت  قبولی شرایط  1-21-1

 کتبی آزمون  در 50 نمره حداقل کسب ✓

 عملی آزمون  در 70 نمره حداقل کسب ✓

 عملی آزمون % 75 و  کتبی آزمون % 25 وزنی ضریب با کتبی و عملی هايآزمون  در 70 معدل حداقل کسب ✓

 : مهارت گواهینامه مزایاي   1-21-2

 المللیبین  اعتبار داراي ✓

 مختلف  هايبخش  در اي  حرفه صالحیت  احراز  منظور به  اعتبار داراي ✓

 مشاغل  بندي طبقه  طرح مشمول هايکارگاه  در تجربی  سنوات عنوان  به آموزشی ساعات احتساب ✓

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

 مربوطه  ضوابط اساس بر هابانک  نزد  کارآفرینی و اشتغالی خود  تسهیالت از برخورداري  امکان ✓

 کسب  پروانه صدور  در  اولویت ✓
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 آموز:   مهارت پذیرش ضوابط و شرایط

  :عمومی شرایط   1-2  

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

 اسالمی  جمهوري  نظام با محارب هايگروه  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 يهاتفاهم نامه  اساس  بر خارجی  اتباع نام ثبت ✓

 .است مجاز  آزاد هايآموزشگاه  در  ذیربط هايدستگاه  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  هايدوره در شرکت متقاضیان  براي نیاز پیش  عنوان  به دو درجه مهارت گواهینامه داشتن ✓

 پیوسته نا  ماهر  کارگر آموزشی  هايدوره  در شرکت متقاضیان  براي  نیاز  پیش عنوان به یک درجه مهارت گواهینامه داشتن ✓

 مهارتی  رشته با متناسب  الزم  جسمی توانایی از برخورداري ✓

 سال  15 سنی شرط حداقل ✓

 .باشدمی پذیر امکان قانونی قیم یا و ولی کتبی اجازه با  آزاد اي حرفه و فنی هايآموزشگاه  در سال  15 تا 12 بین متقاضیان نام ثبت :1 تبصره

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

 .باشدمی  سه درجه مهارت 

   :عمومی  وظیفه مقررات   -3

 :باشند دارا را ذیل مشروحه شرایط از یکی است الزم  مرد متقاضیان انتظامی و نظامی نیروهاي  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 هايآزمون  در  شرکت زمان تا مشمولیت عدم  ✓

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

 آموزشی  دوره برگزاري زمان  متقاضی با تحصیلی

 .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  استفاده  شرایط   •
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 :مهم تذکر

محدودیت   به توجه  با  دارند، را استان این آموزشی  هايدوره  در  شرکت به تمایل وباشد  می  دیگر هاي استان در آنها  سکونت محل  که متقاضیانی

  هايدوره  در  شرکت ضرورت صورت در وباشد  می  استان بومی متقاضیان با مساوي شرایط در خوابگاه واگذاري  اولویت روزي،  شبانه امکانات

 فرم اخذ  به نسبت اینترنتی، نام ثبت پایگاه در روزي  شبانه امکانات از استفاده  گزینه انتخاب بر عالوه بایست می متقاضیان استان،  آموزشی این

 یا ورودي  آزمون  از اعم پذیرش مراحل در موفقیت  صورت در  تا نمایند، اقدام نیز خود  سکونت محل ايوحرفه  فنی آموزشکل  اداره از   نامه  معرفی

 .ارائه نمایند آنرا مصاحبه

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

 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  18/5/85   مصوب آزاد  هايآموزشگاه   اداره و تشکیل

 کاریابی  هايبنگاه  و صنایع درخواست صورت در ولی ندارند دیده افرادآموزش براي اشتغال ایجاد قبال در تعهدي هیچگونه آموزشی  مراکز ✓

 .نمایندمی  اقدام  شرایط واجد افراد به معرفی نسبت

 درصد  15 از بیش غیرموجه غیبت نمایند، مراکز تنظیم آموزشی هايبرنامه  براساس را خود کاري هايبرنامه  هستند موظف آموزانمهارت  ✓

 هايآموزشگاه  آموزانمهارت پذیرش )بجز عدم  و آزمون در شرکت مربوطه؛ آموزشی  دوره  ادامه از آموزمهارت  محرومیت دوره باعث  مدت

 .شد  آتی خواهد  هايدوره  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 آموزانمهارت  ✓

 .شد  خواهند  محروم  کشورکل   در آتی

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

 .باشند می

 : آموزمهارت  پذیرش  نحوه   -5

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

 سطح آزاد ايحرفه  و فنی هايآموزشگاه  و دانشگاه جوار مراکز صنایع، آموزشی مراکز ،هاپادگان  مراکزآموزشی روستایی، آموزش هاي شهري، پایگاه

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

محل   به فرد  مراجعه دقیق  زمان آموزشی، دوره  مشخصات   مشخصات فرد،  پرونده، شماره  حاوي برگه این  که شد،  خواهند  اخذ مربوطه  به موفق 

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

 شرایط به توجه با مربوطه  مدرك تحصیلی، مدرك ملی، کارت شناسنامه، اصل،     (تکمیلی  هايدوره  انتخاب صورت )درپیش نیاز  مهارت گواهینامه

 آموزشگاه  یا آموزشی به مرکز (آموزشگاه  یا مرکز به معرفی برگ)   3شماره فرم اینترنتی و   نام ثبت اتمام از پس شده صادر فرم و2 بخش در مندرج

 .نمایند مراجعه  مربوطه

  دوره(  هر در ظرفیت از بیشتر نام ثبت )درصورت متقاضیان کلیه آموزشی،  هايدوره در عالقمند و مستعد آموزانمهارت  حضور ضرورت به باتوجه

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

 .شوندمی  پذیرفته آموزمهارت 

 : آموزشی دوره  انتخاب راهنماي   -6
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 :نماید  انتخاب ذیل موارد گرفتن نظر  در با را خود نظر  مورد آموزشی دوره بایست می متقاضی هر

 عالقه با متناسب بایست می متقاضی لذا است، ارتباط در  متقاضی نیاز و  عالیق با  مستقیما   مهارت هر فراگیري  در موفقیت  اینکه  به  توجه با   -6-1

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

 شغل کامل  شناخت به نسبت ابتدا  در باید  متقاضی لذا ،باشدمی  اشتغال ایجاد  عمدتا   متقاضیان براي مهارت فراگیري از  هدف  که آنجا از -6-2

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

 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 نسبت به

 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، برگزاري دوره

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

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

 .نماید انتخاب ماه در  آموزش ساعت  220 از بیشتر  یا و ( زمانی تداخل داراي)همزمان به صورت  آموزشی دوره دو تواند نمی متقاضی   -6-6

  :مهم نکات 

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

 مراجعه مشاوره بخش  زیر  پژوهش،بخش     http://www.portaltvto.comنشانی   به کشوراي  فنی و حرفه  آموزش سازمان  جامع  پورتال به

 .نمایند

 آموزشی   هايدوره  محتواي  خصوص در الزم هاي مشاوره اخذ واي  فنی و حرفه آموزش  مراکز آموزشی هاي کارگاه با متقاضیان آشنایی منظور  به

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

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

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

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

  هاي دوره حاضر   درحال و نبودهاي  فنی و حرفه آزاد  هايآموزشگاه  و آموزشی ثابت مراکز به محدود ايحرفه  و فنی  هايآموزش  اینکه به  توجه با

 ،(آموزشی مرکز فاقد آموزشی شهرهاي  پوشش براي )    شهري شعب  ،(  صنایع در شاغلین مهارت ارتقاء  براي ) صنایع در آموزش هايبخش  در آموزشی

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

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

 .نمایند اقدام دفترچه این  از  با استفاده آموزشی   هايدوره  در نام ثبت جهت توانندمی هستند، مذکور آموزشی

 :نام ثبت نحوه   -7

 به مراجعه با توانند می  نام ثبت متقاضیان.  شودمی  انجام الکترونیکی به صورت فقط موزشیهاي آدوره  در  شرکت  متقاضیان از نام ثبت  -7-1

 آموزشی  هايدوره  برگزاري  از اطمینان  و   http://reg.portaltvto.comنشانی به کشور  اي وحرفه فنی آموزش  سازمان سامانه الکترونیکی

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

http://reg.portaltvto.com/
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 :نام ثبت مراحل  2-7- 

  هايدوره  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 مشاوره و و  آموزشی

 هدایت و مشاوره  بابت تومان هزار ده   معادل  ریال 100،000 مبلغ اسالمی شوراي مجلس محترم مصوبه  به توجه با است الزم  متقاضیان ✓

 مراجعه طریق از که نمایند  پرداخت ايحرفه  و فنی آموزش دوره  هر نام  ثبت  بابت تومان هزار زدهنا پ معادل  ریال  150،000 و  آموزشی

 امکان شتاب  شبکه طریق از  پرداخت و کشور اي وحرفه  فنی آموزش سازمان الکترونیکی نام ثبت اعتباري سامانه  کارت خرید  بخش به

 .  باشدمی  پذیر

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

 نویس  ) پیش2 شماره  فرم و  فردي(   اطالعات نویس )پیش1 شماره فرم  است  الزم راهنما  دفترچه مفاد دقیق مطالعه از پس متقاضیان ✓

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

 . نماید اقدام آموزشی  هايدوره 

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

 .نماید آموزشی آماده  هايدوره 

 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 گواهینامه  و شناسایی

 .باشد شده  ذخیره  jpgفرمت   با  و  dpi100   وضوح درجه 6*4با   3*4 قطع در است  الزم مربوطه  فایل  -الف

 .باشد بایت کیلو 70 از کمتر باید ارسالی تصویر فایل حجم   -ب 

 باشد.  پیکسل  300*400حداکثر و پیکسل  200*300حداقل باید ارسالی تصویر ابعاد  -  پ

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

  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 شود می

 .باشد سفید  کامال   باید تصویر زمینه پس -ج

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

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

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

 ایدکرده  دریافت اعتباري کارت در که را  اطالعاتی منظور این  . براي است انتخابی )هاي( دوره  نام ثبت وجه پرداخت  بعدي گام .نماید

http://reg.portaltvto.com/
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 وارد دقت  با شود می مشاهده مربوطه کادر داخل  که عبارتی همراه  به  ارقمی ر 6 ) پرداخت شناسه رقمی( و)  5پرونده ) شماره شامل 

 .واردکنید و...  پستی تحصیلی، تصویر، فردي، هايبخش  اطالعات و  را انتخاب" ثبت نام  شروع"گزینه   سپس نمایید،

 :مهم تذکرات 

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

 ارائه و آزمون آموزش پذیرش،  مراحل از یک هر  در  که مستنداتی بانماید  می  اعالم  نام ثبت زمان  در متقاضی که اطالعاتی بین  مغایرت گونه  هر

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

  شود می  توصیه اکیدا  متقاضیان به لذا باشد  مین مقدور شرایطی هیچ تحت اصالح امکان اطالعات، نهایی تایید 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  اطالعات

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

 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 زمان مراجعه

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

 تاکید  متقاضیان به  لذا  ، باشدمی 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 شود می

 :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 پورتال  در شده  نهایی آموزشی  هايدوره  نام ثبت

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

 همان در  شودمی  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 روزهاي اولیه

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

 نمایند. 
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 و دوره انتخابی  پیش نویس اطالعات فردی  2فرم شماره او

 

 

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

   شماره ملی:* -6 شماره شناسنامه:*  -5 ❑مرد          ❑جنسیت:* زن -4

 تاریخ تولد* -7

 سال           ماه           روز

 وضعیت تأهل* -9 محل تولد* -8

 تابعیت* -11 دین* -10

 وضعیت تحصیلی* -12

 دانش آموز❑

 دانشجو ❑

 فارغ التحصیل❑

 عدم تحصیل ❑

 آخرین مقطع تحصیلی*-13

 پایان دوره راهنمایی❑ابتدایی               ❑

 فوق دیپلم❑دیپلم                   ❑

 کارشناسی ارشد ❑کارشناسی           ❑

 دکتری ❑

 رشته تحصیلی  -14

 

  گرایش-15

 

  معدل آخرین مقطع تحصیلی -16

 وضعیت نظام وظیفه* -17

 

 وضعیت اشتغال: -18

 بیکار قبال شاغل)بیمه بیکاری( ❑

 دانشجو❑شاغل  ❑کارجو   ❑

 خانه دار❑سرباز ❑دانش آموز ❑

 محل اشتغال  -19

 

 

 وضعیت ایثارگری: -20

 خانواده جانبازان ❑خانواده شهدا ❑

 رزمنده❑خانواده آزادگان  ❑

 عضویت در بسیج:  -21
 

 عادی ❑فعال              ❑

 وضعیت جسمانی*-22
 

 بیمار قلبی ❑معلول ذهنی  ❑سالم   ❑

 شماره تلفن ثابت* -24 کد پستی ده رقمی*-23

 پیش شماره:                       شماره تلفن:

 شماره تلفن همراه* -25

 

 پست الکترونیک:   -26

 پالک:                       استان:                   شهرستان:                   شهر:                       خیابان:                       کوچه:             آدرس محل سکونت:-27

 فراخوانی فایل تصویر متقاضی:-28

 معرفی شده از:*-29

 دانشگاه ❑آموزش و پرورش                                    ❑بیمه بیکاری                                   ❑

 اصناف ❑بسیج                                                      ❑کمیته امداد                                    ❑

 سایر❑آزاد                                                       ❑صنایع                                            ❑

 نام استان محل برگزاری دوره* -30

 

 رکز آموزشی/آموزشگاه محل برگزاری دوره*نام م-32 نام شهرستان محل برگزاری دوره:*-31

 ❑نمی باشم                                       ❑متقاضی استفاده از امکانات شبانه روزی:                 می باشم -33
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 های آزادآموزشگاهنمونه برگ معرفی متقاضی به مرکز یا  -3فرم شماره

 

متقاضی محترم: مراحل ثبت نام شما با موفقیت به شرح ذیل صورت پذیرفت. مقتضی است در زمان مشخص شده با در  

دست داشتن اصل شناسنامه،کارت ملی، مدرک تحصیلی،کارت پایان خدمت)در صورت وجود( و گواهینامه مهارت)به  

گ معرفی به مرکز آموزشی یا آموزشگاه آزاد به آدرس مندرج در این  ( و بر1عنوان پیشنیاز برای دوره های سطح درجه

 برگ مراجعه نمایید.

 عکس متقاضی

 

 شماره پرونده:

 

 

 شماره ملی: 

 

 نام:

 

 

 نام خانوادگی:
 

 نام پدر:

 
 کد دوره آموزشی:

 

 
 نام دوره آموزشی:

 
 نوبت آموزشی: 

 

 تاریخ شروع دوره:

 

 

 تاریخ پایان دوره:
 

 آزمون پایان دوره:تاریخ 

 

 متقاضی استفاده از امکانات رفاهی: 

 

 

 شماره تماس متقاضی:

 زمان مراجعه به مرکز آموزشی/آموزشگاه آزاد

 روز:                      مورخ:                        ساعت:

 آدرس محل سکونت متقاضی:

 
 آدرس محل برگزاری دوره:

 

 

 آدرس وبسایت مرکز آموزشی /آموزشگاه آزاد:     

                                                                           
 :شماره تماس    
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 های دیگرمعرفی متقاضی غیر بومی از استان  -4فرم شماره 

   
 
 
     
 
 
 
 

                                                                                                     

 ....... ..................به: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای......

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

 ............ ..............................کت در دوره:......موضوع: معرفی متقاضی جهت شر 

 سالم علیکم 

جهت شرکت در  احتراما با عنایت به تقاضای آقای/خانم .....................  فرزند..................... با شماره پرونده:.....................         

.........................با کد.................. در مرکز آموزشی ..................آن استان، خواهشمند است با  دوره   آموزشی .......................... 

همکاری الزم جهت پذیرش و استفاده نامبرده از امکانات شبانه   توجه به عدم  اجرای دوره مذکور در این استان دستور فرمایید

 روزی مبذول فرمایند.

 

 .                   مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ..................                                                   

 

 

 شماره: 

 تاریخ:
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هس    (    ،ایجرود ) شهرستان  ابهر،خرمدره  استان زنجان  د  دولتی  اثبت  مراکز  د  آموزشی  دوره اهی  : عناوین  1 شماره  جدول 
 1401ماهه اول سال  

 جنسیت  کد دوره  نام دوره  نام مرکز  شهرستان  ردیف 
زمان  

 آموزش 
 پایان دوره  شروع دوره 

 14010201 14001216 30 مرد  3697862 تعمیر ساده استارت خودرو  شهید چمران 4مرکز شماره  ابهر 1

 14010407 14001226 372 مرد  3651509 تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي *  شهید چمران 4مرکز شماره  ابهر 2

 14010213 14001224 152 مشترك  3703319 ( C.S.Rتعمیرکار دستگاه هاي استریل کننده واحد) شهید چمران 4مرکز شماره  ابهر 3

 14010205 14001225 89 مرد  3704179 تولیدکننده رشته آشی  شهید چمران 4مرکز شماره  ابهر 4

 14010129 14001224 69 زن  3703422 ورزشی چرخکار پستایی کفش   شهید چمران 4مرکز شماره  ابهر 5

 14010130 14001225 69 مرد  3704055 چرخکار پستایی کفش ورزشی  شهید چمران 4مرکز شماره  ابهر 6

 14010319 14001214 162 مرد  3651532 سنگ کار   شهید چمران 4مرکز شماره  ابهر 7

 14010323 14001215 177 مرد  3651520 کاشی کار    شهید چمران 4مرکز شماره  ابهر 8

        

 جنسیت  کد دوره  نام دوره  نام مرکز  شهرستان  ردیف 
زمان  

 آموزش 
 پایان دوره  شروع دوره 

 14010406 14001209 438 زن  3691566 قالب باف پوشاك خردسال  خواهران،سمیه 7مرکز شماره  خرمدره  1

 14010128 14001215 123 زن  3691543 خراش روي فلزات خواهران،سمیه 7مرکز شماره  خرمدره  2

 14010310 14001225 270 زن  3705295 قالیباف ترکی )گره متقارن(  خواهران،سمیه 7مرکز شماره  خرمدره  3

 14010129 14001229 130 مرد  ICDL 3705872کاربر  ایجرود  9مرکز شماره  ایجرود  4
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بنده (    استان زنجان  د  دولتی  اثبت  مراکز  د  آموزشی  دوره اهی  : عناوین  1 شماره  جدول  هس ماهه اول    ) شهرستان خدا
 1401سال  

 جنسیت  کد دوره  نام دوره  نام مرکز  شهرستان  ردیف 
زمان  

 آموزش 
 پایان دوره  شروع دوره 

 14010509 14001208 440 مرد  3690736 الگوساز لباس به روش حجمی  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  1

 14010203 14001215 150 مرد  3700099 امدادگر حوادث  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  2

 14010224 14001217 200 مرد  3699713 بازرسی ایمنی آسانسور  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  3

 14010301 14001216 108 مرد  3699726 بازرسی تشخیص رنگ خودرو  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  4

 14010219 14001209 384 مرد  3691746 برقکار ساختمان  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  5

 14010316 14010105 240 زن  3705966 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  6

 14010220 14001204 264 مرد  3688482 تعمیرکار دستگاه هاي تکثیر  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  7

 سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  8
تعمیرکار سیستم هاي تعلیق خودروهاي سبک )جلوبندي  

 ساز( 
 14010208 14001228 120 مرد  3694686

 14010430 14001225 480 مرد  3696711 تعمیرکاربرق خودرو  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  9

 14010502 14001227 480 مرد  3696727 تون اپ )تنظیم کارموتور(  سهروردي5شماره مرکز  خدابنده  10

 14010127 14001226 104 مرد  smaw 3700349جوشکاري دستی با فرایند  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  11

 14010330 14001210 275 زن  3692600 راسته دوز  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  12

 14010125 14001222 40 مرد  3686648 عیب یابی تابلوهاي برق چاه هاي کشاورزي  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  13
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 14010227 14001209 85 مرد  3690753 کمک بتن ساز و بتن ریز  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  14

 14010125 14001214 35 مرد  3695184 نوین)پاششی( گچ کاري با گچ هاي  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  15

 14010207 14001228 214 مرد  3704612 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  سهروردي5مرکز شماره  خدابنده  16

 14010128 14001202 172 زن  3651517 دوخت لباس نازك زنانه  خواهران،کوثر 10مرکز شماره  خدابنده  17

 14010118 14001205 120 زن  3681299 حسابدار حقوق و دستمزد *  خواهران،کوثر 10شماره مرکز  خدابنده  18

 14010204 14010120 66 زن  3699855 ( CRMمدیریت ارتباط با مشتري ) خواهران،کوثر 10مرکز شماره  خدابنده  19

هس ماهه  (    و ماهنشان     شهرستان سلطانیه )  استان زنجان  د  دولتی  اثبت  مراکز  د  آموزشی  دوره اهی  : عناوین  1 شماره  جدول 
 1401اول سال  

 جنسیت  کد دوره  نام دوره  نام مرکز  شهرستان  ردیف 
زمان  

 آموزش 
 پایان دوره  شروع دوره 

 14010115 14001204 130 زن  ICDL 3687981کاربر  سلطانیه 13مرکز شماره  سلطانیه  1

 14010220 14001211 332 زن  3674203 )کار و دانش(  2شیرینی پز درجه سلطانیه 13مرکز شماره  سلطانیه  2

 14010129 14001228 89 مرد  3707263 تولیدکننده رشته آشی  سلطانیه 13مرکز شماره  سلطانیه  3

 14010212 14001228 250 مرد  3706781 آشپز  سلطانیه 13مرکز شماره  سلطانیه  

 

 

 جنسیت  کد دوره  نام دوره  نام مرکز  شهرستان  ردیف 
زمان  

 آموزش 
 پایان دوره  شروع دوره 

 ماه نشان  1
امام خمینی    6مرکز شماره

 )ره( 
 14010114 14001221 40 مرد  3700142 در صنایع )مقدماتی(  HSEبکارگیري 

 ماه نشان  2
امام خمینی    6مرکز شماره

 )ره( 
 14010425 14001226 720 مرد  3693731 *  2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 
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هس ماهه اول    ) شهرستان زنجان (     استان زنجان  د  دولتی  اثبت  مراکز  د  آموزشی  دوره اهی  : عناوین  1 شماره  جدول 
 1401سال  

 جنسیت  کد دوره  نام دوره  نام مرکز  شهرستان  ردیف 
زمان  

 آموزش 
 پایان دوره  شروع دوره 

 14010131 14001207 150 زن  3689755 حکاك چرم  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  1

 14010419 14001210 250 زن  3692810 کشتکار گلخانه هاي خاکی  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  2

 14010207 14001226 104 زن  3704393 کارشناس ارزیابی بیمه هاي اشخاص  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  3

 14010207 14010116 100 زن  3687829 سازنده وسایل تزئینی با رزین  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  4

 14010210 14001226 37 مرد  3704399 انجام کمک هاي اولیه هنگام وقوع حادثه  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  5

 14010224 14001219 390 مرد  3699400 1برقکار ساختمان درجه  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  6

 14010402 14001223 700 مرد  3702493 * 2برقکار ساختمان درجه  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  7

 14010203 14001226 40 مرد  3704394 بکارگیري آیین نگارش و مکاتبات اداري شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  8

 14010309 14010106 247 مرد  3690568 بناي سفت کار  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  9
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 14010220 14001226 137 مرد  3700577 تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  10

 14010205 14001221 225 مرد  3700537 مسگر  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  11

 14010422 14001226 200 مرد  3704395 مسئول  حفاظت و ایمنی   شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  12

 شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  13
ممیزي سیستم مدیریت کیفیت جوشکاري)بر اساس 

 ( 3834ایزواستانداردهاي سري ایران 
 14010218 14001226 86 مرد  3704396

 14010204 14001223 58 مرد  3702498 نصب سیستم زمین حفاظتی )اجراي ارتینگ(  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  14

 14010206 14001223 58 مرد  3702497 نصب سیستم زمین حفاظتی )اجراي ارتینگ(  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  15

 14010208 14010114 100 مرد  3702020 نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  16

 

 

 

 جنسیت  کد دوره  نام دوره  نام مرکز  شهرستان  ردیف 
زمان  

 آموزش 
 پایان دوره  شروع دوره 

 14010513 14001208 607 مرد  MAG 3684150جوشکار قطعات فوالدي )کربنی ( با فرایند  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  1

 14010128 14001209 240 مرد  3691676 چاقوساز  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  2

 14010419 14001226 380 مرد  3700572 حسابدار  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  3

 14010211 14001226 120 مرد  3700614 حسابدار حقوق و دستمزد  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  4

 14010304 14001226 215 مرد  3700613 حسابدار مالیاتی  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  5

 14010201 14010106 65 مرد  3706659 رعایت ایمنی در شبکه هاي انتقال نیروي برق  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  6

 14010210 14001226 115 مرد  3704517 عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه   شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  7

 14010124 14001203 155 مرد  3688725 *  1درجه  CNCفرز کار  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  8

 14010331 14001207 176 مرد  3665293 فرزکاري قطعات شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  9

 14010117 14001202 120 مرد  3686693 کارور اتوکد )کار و دانش(  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  10
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 14010204 14001226 52 مرد  3704392 لحیم کاري سخت و اتصال لوله هاي مسی  شهید مفتح   1مرکز شماره  زنجان  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسیت  کد دوره  نام دوره  نام مرکز  شهرستان  ردیف 
زمان  

 آموزش 
 پایان دوره  شروع دوره 

 14010116 14001203 208 مرد  3691899 امدادگر گاز شهري و روستایی  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  1

 14010207 14001226 116 مرد  3696457 باغبان  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  2

 14010203 14001226 180 مرد  3696448 پیرایشگر مردانه   شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  3

 14010228 14001226 380 مرد  3700058 تصویر بردار  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  4

 14010130 14001203 320 مرد  3691683 جوشکار گاز محافظ ارگون   شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  5

 14010205 14001226 110 مرد  E3 3707171جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  6

 14010123 14001226 40 مرد  3702977 1حسابداري واحدهاي صنفی  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  7

 14010117 14001225 8 مرد  3703066 حفاظت اسناد و مدارك طبقه بندي شده  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  8
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 14010121 14001226 40 مرد  3702943 دستیاري اجرایی امور اداري و مالی  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  9

 14010228 14010106 160 مرد  3693707 سرویس و نگهداري خودرو *  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  10

 14010114 14001223 32 مرد  3703055 سیم پیچی ترانسفورماتور تک فاز  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  11

 14010220 14010124 117 مرد  3703012 طراح سیستم هاي انبار  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  12

 14010208 14001226 100 مرد  3698571 طراحی فضاهاي سبز شهري شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  13

 14010217 14001226 286 مرد  3700057 عکاس دیجیتال  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  14

 14010218 14010107 80 مرد  3706637 فلز کاري   شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  15

 14010219 14001226 305 مرد  3703718 کاربر فنی کشاورزي شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  16

 14010122 14001202 80 مرد  3690660 کارگر نگهداري بتن  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  17

 14010310 14010115 246 زن  3700060 کارور الکترولیز روي  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  18

 14010205 14001226 193 مرد  3704416 گچ کار  شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  19

 14010205 14001226 107 مرد  3703195 هرس کار شهیدبهشتی   2مرکزشماره  زنجان  20

 

 جنسیت  کد دوره  نام دوره  نام مرکز  شهرستان  ردیف 
زمان  

 آموزش 
 پایان دوره  شروع دوره 

 14010413 14001209 470 زن  3696385 اپراتور تدوین  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  1

 14010628 14010114 430 زن  3698592 ارسی ساز   خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  2

 14010331 14001218 246 زن  3702374 بچه گانه و دخترانه دوز *  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  3

 14010422 14010310 99 زن  3698962 چاپ و نقاش با استنسیل  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  4

 14010323 14010206 200 زن  3700278 خیاط لباس راحتی و پوشاك حمام زنانه  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  5

 14010614 14010114 330 زن  3700610 خیاط لباس زیر زنانه  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  6

 14010302 14010208 110 زن  3699000 دوخت تزئینی با قالب تنبور  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  7

 14010312 14010220 102 زن  3700225 دوزنده کیف اداري و مردانه چرمی  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  8
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 14010329 14010114 325 زن  3700630 دوزنده لباس کودك  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  9

 14010419 14010303 193 زن  3700641 دوزنده و تزئین کار لباس  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  10

 14010227 14001209 275 زن  3696836 راسته دوز  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  11

 14010227 14001209 275 زن  3696837 راسته دوز  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  12

 14010407 14001222 275 زن  3705038 راسته دوز  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  13

 14010219 14010114 158 زن  3698990 سازنده تولیدات چرمی دست دوز  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  14

 14010205 14001202 155 زن  3690397 سري دوزسرویس خواب  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  15

 14010309 14010114 130 زن  3698955 طراح و نقاش روي پارچه  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  16

 14010231 14001209 286 زن  3695190 عکاس دیجیتال  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  17

 14010407 14010114 438 زن  3700240 قالب باف پوشاك خردسال  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  18

 14010207 14001205 202 زن  3690344 گلدوز سه بعدي )برزیلی (  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  19

 14010631 14010114 390 زن  3698634 مشبک کار  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  20

 14010228 14010114 200 زن  3698654 ملیله ساز فلزات قیمتی  خواهران الزهراء   3مرکز شماره  زنجان  21
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 استان زنجان  یآموزش  مراکز : فهرست2شماره جدول
 

 

 
 

 آدرس پستی  فاکس  تلفن نام مرکز/شعبه شهري  ردیف

بلوار شیخ اشراق  –زنجان خیابان خرمشهر  33770243-024 33036275-024 مرکز شماره یک شهید مفتح زنجان )دو منظوره  (  1  

منظوره( مرکز شماره دو شهید بهشتی  ) دو  2  024-32221641 024-32221254 
ابتداي خیابان دي    -شهرك صنعتی شماره یک زنجان 

 جنوبی رو به روي تابان فوالد 

مرکز خواهران(  -مرکز شماره سه الزهرا  ) دومنظوره   3 جنب آپارتمانهاي دانش  - اراضی پایین کوه   -زنجان  024-33457550 024-33473001   

چمران ابهر  ) دومنظوره( مرکز شماره چهار  4 جنب دانشگاه آزاد   -کمربندي ابهر خرمدره   -ابهر  024-35520803 024-35520803   

 34227675-024 34227675-024 مرکز شماره پنج سهروردي خدابنده  ) دومنظوره(  5
ابتداي کمربندي جنوبی قیدار جنب پمپ   - خدابنده 

 بنزین 

ماهنشان ) دومنظوره( مرکز شماره شش امام خمینی  6 خیابان شیخ باقر محمدي خیابان بسیج  -ماهنشان   024-36222497 024-36222498   

خیابان امام )ره( باالتر از اداره گاز خرمدره   -خرمدره  35522968-024 35522968-024 مرکز شماره هفت سمیه خرمدره )خواهران(  7  

دومنظوره( مرکز شماره هشت مطهري طارم )  8 مجتمع ادارات جنب هواشناسی  - شهرستان آببر   -طارم   024-32823989 024-32823990   

مرکز شماره نه ایجرود) دومنظوره(   9 خیابان امام )ره( جنب اداره برق -ایجرود  024-3622911 024-3622912   

 34228687-024 34228687-024 مرکز شماره ده کوثر خدابنده )خواهران(  10
ابتداي کمربندي جنوبی قیدار جنب پمپ   - خدابنده 

 بنزین 

میدان فرهنگ  - خیابان مالصدرا  -شهرك گلسار    -ابهر  3521069-024 3521069-024 مرکز شماره یازده فجر ابهر )خواهران(  11  

هاي پیشرفته شهید شهریاري )دومنظوره( مرکز مهارت 12 بلوار شیخ اشراق  – نشانی: زنجان خیابان خرمشهر  024-33036320 024-33036320   

خیابان جمهوري  -سلطانیه   33052490-024 33052490-024 مرکز شماره سیزده سلطانیه  )دومنظوره(  13  

مرکز جوار دانشکاه زنجان  )دو منظوره(    14 asd 024-35824535 024-35824535   دانشگاه زنجان   -جاده قدیم تبریز    -زنجان  
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 (  شهرستان ابهر اهی آزاد  لیست آموزاگشه :  ) 3جدول شماره 
 ابهرشهرستان   برادرانویژه   امور مالی و بازرگانی های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 برادران  09118880868 54روبروي مخابرات،  طبقه دوم،  واحد پنجم پالك   امیر خدابنده  آریا  1

 دومنظوره  09193456635 76معصوم، پالك  14طالقانی جنوبی ، پایین ترازمسجد علی فتحی  فنی ایران  1

 دومنظوره  09122424504 37طالقانی جنوبی، طبقه اول، پالك   احمد نجیب حسینی  شریف  2
 

 برق ویژه دو منظوره شهرستان ابهر های آزاد رشتهآموزشگاهلیست 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 دومنظوره  09193456635 76معصوم، پالك  14طالقانی جنوبی ، پایین ترازمسجد علی فتحی  فنی ایران  1

 دومنظوره  09122424504 37طالقانی جنوبی، طبقه اول، پالك   احمد نجیب حسینی  شریف  2
 

 شهرستان ابهر خواهرانیژه  و ایمنی و هداشتب های آزاد رشتهلیست آموزشگاه 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 

 خواهران  09127415235 16متري شهید داودي، پالك 24طالقانی شمالی ، خیابان    زهرا تاریوردي گیپا  1
 

 ابهر شهرستان   خواهرانویژه  ایخدمات تغذیه  های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09124422571 4خیابان طالقانی شمالی ، کوچه ارغوان ، بن بست عارف ، پالك  سمیرا بابائی  دارچین  1

16متري شهید داودي، پالك 24طالقانی شمالی ، خیابان    زهرا تاریوردي گیپا  2  خواهران  09127415235 

58بلوار امام ، پالك -هیدج سمیا سرداري مهستان هنر 3  خواهران  09102032902 

خیابان ولیعصر ، کوچه امامی، جنب آموزشگاه الیا   سکینه صادقی  گلها  4  خواهران  09125419685 
 

   شهرستان ابهر دو منظورهویژه ساختمان و معماری  های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 

 دومنظوره  09193456635 76معصوم، پالك 14دارایی سابق، پایین ترازمسجدطالقانی جنوبی ،روبروي اداره   علی فتحی  فنی ایران  1

 دومنظوره  09193422215 خیابان ولیعصر، ساختمان برج آبی   بهمن موالئی  مدرس  2

 دومنظوره  09193422215 خیابان ولیعصر، ساختمان برج آبی   بهمن موالئی  مدرس  3
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 شهرستان ابهر اهی آزاد  لیست آموزاگشه :  3جدول شماره 
   ابهرشهرستان   خواهرانویژه  صنایع پوشاک های آزاد رشتهلیست آموزشگاه 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09124416172 15خیابان امام خمینی، کوچه شهید حیدري ، پالك مریم قهرمانی  ترمه  1

79خیابان خلیل طهماسبی،  پالك  منیژه رضائی  نگین 2  خواهران  09196739331 

58بلوار امام ، پالك -هیدج سمیا سرداري مهستان هنر 3  خواهران  09102032902 

66خیابان امام، کوچه ایمان، پالك -صائین قلعه  لیال واعظی  مه سیما  4  خواهران  09194663858 
 

 شهرستان ابهر  خواهرانویژه  (بافت) دستی  صنایع های آزاد رشتهلیست آموزشگاه
 

 

   های سنتی( ویژه خواهران شهرستان ابهرصنایع دستی) دوخت  های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09127445668 11متري شهید داودي، پالك  24خیابان طالقانی شمالی،خیابان پروانه تاریوردي  ستایش  1

 خواهران  09194663858 66خیابان امام، کوچه ایمان، پالك -صائین قلعه  لیال واعظی  مه سیما  2
 

 شهرستان ابهر خواهرانویژه صنایع غذایی   های آزاد رشتهلیست آموزشگاه 

 جنسیت تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09125419685 خیابان ولیعصر ، کوچه امامی، جنب آموزشگاه الیا  سکینه صادقی  گلها 1

 خواهران  09127415235 16متري شهید داودي، پالك 24طالقانی شمالی ، خیابان  زهرا تاریوردي گیپا  2
 

 شهرستان ابهر خواهرانیژه صنایع نساجی و های آزاد رشتهآموزشگاهلیست 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09194663858 66خیابان امام، کوچه ایمان، پالك -صائین قلعه  لیال واعظی  مه سیما  1

 

 ویژه دو منظوره شهرستان ابهر عمران های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 دومنظوره  09122424504 37طالقانی جنوبی، طبقه اول، پالك  احمد نجیب حسینی  شریف  1

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
44خیابان شهید بهشتی، کوچه فرهنگیان ، پالك  مریم کریمی  فاطمیه  1  خواهران  09122424363 

13بلوار بسیج،کوچه رشادت، پالك نسرین گلمحمدي بناب  گل بوته 2  خواهران  09128772621 
صادقی سکینه  گلها 3  خواهران  09125419685 خیابان ولیعصر ، کوچه امامی  
66خیابان امام، کوچه ایمان، پالك -صائین قلعه  لیال واعظی  مه سیما  4  خواهران  09194663858 
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 شهرستان ابهر اهی آزاد  لیست آموزاگشه :  3جدول شماره 
 شهرستان ابهر خواهرانویژه فرش  های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09125419685 خیابان ولیعصر ، کوچه امامی، جنب آموزشگاه الیا  سکینه صادقی  گلها 1

 

 اطالعات ویژه دو منظوره شهرستان ابهر  فناوری های آزاد رشتهلیست آموزشگاه
 

 

 شهرستان ابهر  دو منظورهویژه   دقیق ابزار کنترل های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 دومنظوره  09193456635 76معصوم، پالك 14طالقانی جنوبی ،روبروي اداره دارایی سابق، پایین ترازمسجد علی فتحی  فنی ایران  1

 

   ابهرمراقبت زیبائی ویژه خواهران شهرستان  های آزاد رشتهلیست آموزشگاه 

 

 ابهر شهرستان   خواهرانویژه  هنرهای تجسمی های آزاد رشتهلیست آموزشگاه
 

 شهرستان ابهر خواهرانویژه   نمایشی  هنرهای های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09127729718 33خیابان طالقانی جنوبی ، جنب فرمانداري ، روبروي پارك پردیس، پالك  سپیده معروفی  کالویه  1

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
37، طبقه اول، پالك  11طالقانی جنوبی،  باالتر از کالنتري  احمد نجیب حسینی  شریف  1  دومنظوره  09122424504 

76معصوم، پالك 14طالقانی جنوبی ،روبروي اداره دارایی سابق، پایین ترازمسجد علی فتحی  فنی ایران  2  دو منظوره  09193456635 

ساختمان برج آبی خیابان ولیعصر،  بهمن موالئی  مدرس  3  دومنظوره  09193422215 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
4خیابان خاقانی ، جنب پاساژ رضا ، مجتمع رز ، طبقه اول، واحد راحله اسماعیل دوست  آرشیدا  1  خواهران  09192775429 

13طالقانی شمالی، روبروي مدرسه سالم، پالك  معصومه ترکی  آریاچهر  2  خواهران  091274450260 

34، پالك4بلوار امام ، خیابان ولیعصر ، روبروي کوچه نسترن -هیدج  فریده صالحی  چهره سازان  3  خواهران  09395541823 

21الهیاري ، پالكخیابان امام خمینی ، کوچه شهید حسن  زهرا اعالیی شکیل  4  خواهران  09126660847 

5متري شهید چمران ، کوچه عارف ، پالك20بلوار بسیج،  زهرا کتابی  قصرخاطره  5  خواهران  09196799220 

76بلواربسیج ، نرسیده به میدان خاتم االنبیا ، روبروي منابع طبیعی، پالك  ناهید کاوندي  گل پونه 6  خواهران  09194414802 

44بلوار امام خمینی ،خیابان شهید باهنر ، پالك  -صائین قلعه  نسرین محبی  مارال  7  خواهران  09128775922 

37کوچه دبیرستان ایران، پالك -ولیعصر  فاطمه صادقی  ونوس  8  خواهران  09125419685 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
1خیابان منابع طبیعی، خیابان خورشید، پالك  عالم عباسی  ارغوان  1  009020037922  خواهران  

16متري شهید داودي، پالك 24طالقانی شمالی ، خیابان  زهرا تاریوردي گیپا  2  خواهران  091274152350 
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بنده  ا خرمدره،  شهرستاناهی آزاد  لیست آموزاگشه :  3جدول شماره   یجرود ،  سلطانیه و خدا
 امور مالی و بازرگانی خرمدره ویژه خواهران مرکز خرمدره  های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 

 اطالعات خرمدره دو منظوره مرکز خرمدره  فناوری های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 

 خرمدره رشته مراقبت زیبائی ویژه خواهران شهرستان های آزاد لیست آموزشگاه

 

 صنایع پوشاک خرمدره ویژه خواهران مرکز خرمدره های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 

 خواهران مرکز ایجرود مراقبت زیبائی ویژه   های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09191435590 شهرستان زرین آباد خیابان آزادي شهناز حسینی  1شعبه -سودا 1

 

 سلطانیهمراقبت زیبائی ویژه خواهران شهرستان های آزاد رشته لیست آموزشگاه 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09191458872 خیابان شهید بهشتی کوچه نور  اعظم حسن خواه  آي تکین  1

 خواهران  09196758781 روستاي گزل دره  نجمه شریف نصیریان  سروین  2
 

 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09194436143 خیابان امام باالتر از اداره گاز خرمدره  مرکز خواهران سمیه  اکرم محبی  تراز پویا 1

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
2، پالك 1ابتداي سیدجمال الدین، کوچه شماره محسن کالنتري  دانش روز  1  دو منظوره  09125424291 

93ابتداي خیابان جمهوري شرقی، پالك خیابان  شهید کاظمی،  لیال جعفري اندیشه پرداز  2  دو منظوره  09127457554 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
10،پالك 3خیابان سیدجمال الدین، کوچه شماره سکینه نیساري تبریزي  ستاره  1  خواهران  09127433923 

27خیابان ولیعصر، روبروي دبستان کوشش، پالك  طناز شجاعی  گل سرخ 2  خواهران  09102843150 

13، پالك 72خیابان امام، کوچه فهمیده معصومی  مریم  3  خواهران  09127422218 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
84خیابان  امام خمینی، طبقه فوقانی آژانس سفیر، پالك  فریبا مرسلی  ابریشم  1  خواهران  09125420148 

8، پالك 10خیابان  سیدجمال الدین،کوچه  شماره منصوره مهدیخانی  اطلس 2  خواهران  09366113933 
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بنده   شهرستاناهی آزاد لیست آموزاگشه:  3جدول شماره   خدا
 شهرستان خدابنده  خواهرانیژه و خز پوست،  چرم، صنایع های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09378971825 29خدابنده.خیابان امام ، جنب بانک سپه ، کوچه آفاق پالك  فاطمه شاه محمدي  طره 1

 

 شهرستان خدابنده دو منظورهیژه اداری و امور های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 دومنظوره  09125421803 47خیابان شهرداري، میدان پژوهش، پالك   مهدي رفیعی  صدرا 1

 

 شهرستان خدابنده دو منظورهیژه و بازرگانی  و  مالی  امور های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 دومنظوره  09125421803 47خیابان شهرداري، میدان پژوهش، پالك   مهدي رفیعی  صدرا 1

 

 شهرستان خدابنده  برادرانیژه و بازرگانی  و  مالی  امور های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 برادران  09192781922 74، پالك  1روبروي درمانگاه شماره  سعید احمدي  فراز حساب  1

 

 شهرستان خدابنده  دو منظورهیژه  و ایمنی و بهداشت های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 دومنظوره  09125421803 47خیابان شهرداري، میدان پژوهش، پالك   مهدي رفیعی  صدرا 1

 

 شهرستان خدابنده  دو منظورهیژه  و  آموزشی  خدمات های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 دومنظوره  09125421803 47خیابان شهرداري، میدان پژوهش، پالك   مهدي رفیعی  صدرا 1

 شهرستان خدابنده  خواهرانیژه  صنایع پوشاک و  های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 

 شهرستان خدابنده  خواهرانیژه  فرش و  های آزاد رشتهآموزشگاهلیست  

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09378971825 29خیابان امام ، جنب بانک سپه ، کوچه آفاق پالك  فاطمه شاه محمدي  طره 1

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
19پالك  -بن بست افرا -شهرستان کرسف   کبري صبوري زرین دوخت  1  خواهران  09129482535 

میدان پژوهش -خیابان شهرداري معصومه آقایاري  ساتن دوز  2  خواهران  09360113484 

9خیابان تختی،کوچه نسترن،  پالك  معصومه نصیري  مینا  3  خواهران  09127452278 
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 خدابنده   شهرستاناهی آزاد  لیست آموزاگشه :  3جدول شماره 
 شهرستان خدابنده خواهرانیژه صنایع دستی)بافت( و های آزاد رشتهآموزشگاهلیست 

 

 شهرستان خدابنده دو منظورهیژه و اطالعات فناوری های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 

 شهرستان خدابنده  دو منظورهیژه کشاورزی و های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 

 مرکز خدابنده  برادرانمراقبت زیبائی ویژه های آزاد رشته لیست آموزشگاه 

 

 شهرستان خدابنده مراقبت زیبائی ویژه خواهران های آزاد رشته لیست آموزشگاه 

 

 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
29خیابان امام ، جنب بانک سپه ، کوچه آفاق پالك  فاطمه شاه محمدي  طره 1  خواهران  09378971825 

9خیابان تختی،کوچه نسترن،  پالك  معصومه نصیري  مینا  2  خواهران  09127452278 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
47خیابان شهرداري، میدان پژوهش، پالك   مهدي رفیعی  صدرا 1  دومنظوره  09125421803 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
26خیابان امام، روبروي جهاد کشاورزي ، پالك  اصغر مرادي  سبز دشت کرسف  1  دو منظوره  09127721775 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
52متري مرصاد، کوچه شهید غریبعلی امامی، پالك  20خیابان  جواد محمدي  موکده  1  برادران  09128411885 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
18. خیابان امام،خیابان شهید رجائی شرقی، روبروي بانک کشاورزي، پالك  پروین غالمی  ایران رخ  1  خواهران  09122424706 

13خیابان امام ،روبروي جهاد کشاورزي ، کوچه شهید دشتکی، پالك  عذرا حسینی  آتوسا  2  خواهران  09126413214 

66پالكخیابان کمربندي،کوچه گلستان،  لیال بیک کشی  آفرین 3  خواهران  09122424705 

13خیابان امام . کوچه بهارستان  اعظم علی محمدي  باران  4  خواهران  09900210617 

65جنب بوتیک ،پالك  -شهرستان سجاس پریسا انواریفرد  پرنیا  5  خواهران  09193670585 

ساختمان نظام مهندسی سابقخیابان کمربندي ، روبروي بانک مهر اقتصاد ،  رویا کریمی  روسانا  6  خواهران  09396464583 

 خواهران  09104722863 شهرستان کرسف ، آموزشگاه فنی و حرفه اي شهرزاد  النازمرادي اینچه اي  شهرزاد  7

36خیابان مطهري شمالی، روبروي پارك شهر، پالك  زهرا غفوري فوژان  8  خواهران  09126421310 

گوندره فاطمه رجبی  ماه رخ  9  خواهران  09198456225 شهرستان گرماب، آموزشگاه فنی و حرفه اي ماه رخ  



   

 28 

 زنجان    شهرستاناهی آزاد  لیست آموزاگشه :  3جدول شماره 
 ساختمان و معماری ویژه دو منظوره شهرستان زنجان های آزاد رشتهلیست آموزشگاه 

 

   ویژه خواهران شهرستان زنجان(سنتی  دوختهای) دستی  صنایع های آزاد رشتهلیست آموزشگاه 

 

 منظوره شهرستان زنجانارتباطات ویژه دو  های آزاد رشته فناوریلیست آموزشگاه 

 

 های آزاد رشته هنرهای نمایشی ویژه دو منظوره شهرستان زنجانلیست آموزشگاه 

 

 امور اداری ویژه دو منظوره شهرستان زنجان  های آزاد رشتهلیست آموزشگاه 

 ج

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
132خیابان صفا، باالتر از خیابان بهار،  پالك  اصغر امامیاري اشراق  1  دومنظوره  09122415470 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
54دوم ،پالكشهرك بهارستان ،خیابان بهار  شهال آزادمنش  اسوه 1  خواهران  09127403741 

 خواهران  09192771974 خیابان خرمشهر،روبروي اداره دارایی، خیابان وحی، موسسه خیریه روزبه  فرح جمالی  امیدآفرینان  2

520متري اول ، پالك  10شهرك منظریه،  فاطمه کردلو  آهوان  3  خواهران  09193489486 

637روبروي اداره برق قطعه  1)نانوایان(خ اول فاز کوي خرداد  رقیه هاشمی  بهار  4  خواهران  09123424958 

28خیابان شهداء،کوچه شهید احدیان،  پالك   مهرانگیز مخترع  پرستو  5  خواهران  09125418454 

9981، فلکه شهرداري،ابتداي خیابان نور، قطعه   2الهیه ،فاز  فاطمه سراجیان  تابش  6  خواهران  09127410166 

718، قطعه  9انصاریه، خیابان بوعلی، نبش بوستان  هاجر باقري چیزه  شایسته  7  خواهران  09192771974 

3307کوي قائم، خیابان اول، فلکه دوم،  قطعه  فرزانه اشتري  کوثر 8  خواهران  09100246432 

41رستوران گیشا، پالك خیابان خواجه نصیرالدین طوسی، جنب  مریم نصیري وطن  گل مریم  9  خواهران  09122640841 

2424، قطعه  14،خیابان گلسار، خیابان گل افشان  2گلشهر کاظمیه، فاز  زینب صولتی  گل نرگس 10  خواهران  09127426492 

2خیابان شیخ فضل اله نوري، کوچه حاتمی، پالك    بهناز بابایی  الله 11  خواهران  09375399726 

3چهاراه پایین، روبروي فروشگاه اتکا، کوچه استاد افشارچی، پالك  معصومه بهمنی  مهسا  12  خواهران  09192784431 

149سبزه میدان ،کوچه دادگستري سابق، کوچه انصاري، پالك  مهناز رضاپور  نارسیس  13  خواهران  09127418518 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
132خیابان صفا، باالتر از خیابان بهار،  پالك  اصغر امامیاري اشراق  1  دومنظوره  09122415470 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
132خیابان صفا، باالتر از خیابان بهار،  پالك  اصغر امامیاري اشراق  1  دومنظوره  09122415470 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
132خیابان بهار،  پالك خیابان صفا، باالتر از  اصغر امامیاري اشراق  1  دومنظوره  09122415470 
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 زنجان، طارم و ماهنشان   شهرستاناهی آزاد لیست آموزاگشه:  3جدول شماره 
 پوشاک ویژه خواهران شهرستان زنجان  صنایع های آزاد رشتهلیست آموزشگاه   

 

 شهرستان زنجان بازرگانی ویژه دو منظوره  مالی  امور های آزاد رشتهلیست آموزشگاه

 

 اطالعات ویژه خواهران شهرستان طارم  رشته فناوریهای آزاد  آموزشگاهلیست 

 

 های آزاد رشته مراقبت زیبائی ویژه خواهران مرکز طارم آموزشگاهلیست 

 

 های آزاد رشته مراقبت زیبائی ویژه خواهران شهرستان ماهنشانآموزشگاه لیست

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
54بهارستان ،خیابان بهار دوم ،پالكشهرك  شهال آزادمنش  اسوه 1  خواهران  09127403741 

520متري اول ، پالك  10شهرك منظریه،  فاطمه کردلو  آهوان  2  خواهران  09192771974 

637روبروي اداره برق قطعه  1کوي خرداد )نانوایان(خ اول فاز  رقیه هاشمی  بهار  3  خواهران  09193489486 

28خیابان شهداء،کوچه شهید احدیان،  پالك   مهرانگیز مخترع  پرستو  4  خواهران  09123424958 

9981، فلکه شهرداري،ابتداي خیابان نور، قطعه   2الهیه ،فاز  فاطمه سراجیان  تابش  5  خواهران  09125418454 

718، قطعه  9انصاریه، خیابان بوعلی، نبش بوستان  هاجر باقري چیزه  شایسته  6  خواهران  09127410166 

2خیابان شیخ فضل اله نوري، کوچه حاتمی، پالك    بهناز بابایی  الله 7  خواهران  09375399726 

3چهاراه پایین، روبروي فروشگاه اتکا، کوچه استاد افشارچی، پالك  معصومه بهمنی  مهسا  8  خواهران  09192784431 

149کوچه انصاري، پالك سبزه میدان ،کوچه دادگستري سابق،  مهناز رضاپور  نارسیس  9  خواهران  09127418518 

32، روبروي نانوایی ، پالك  3زیبا شهر،کوچه امیر، اندیشه  لیال خدائی  نوین 10  خواهران  09125413824 

138، قطعه  6، خیابان  2شهرك نصر، فاز  لیال نوروزي  نیایش  11  خواهران  09128420551 

خرمشهر،روبروي اداره دارایی، خیابان وحی، موسسه خیریه روزبه خیابان  فرح جمالی  امیدآفرینان  12  خواهران  09121417226 

41خیابان خواجه نصیرالدین طوسی، جنب رستوران گیشا، پالك  مریم نصیري وطن  گل مریم  13  خواهران  09122640841 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
132خیابان صفا، باالتر از خیابان بهار،  پالك   اصغر امامیاري اشراق  1  دومنظوره  09122415470 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09123414088  24خیابان اندیشه،خیابان هشتم شرقی، پالك    زهرا فرجی نیک اندیشان   1

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
19کوچه هشتم شرقی، پالك انتهاي خ شهید رجایی،  -آببر  خدیجه عباسی  دینا  1  خواهران  09104856983 

16، پالك 8خیابان استاد شهریار، بلوك -گیلوان  زینب چهره گشا  سن تیک  2  خواهران  09195247177 

خیابان امام روبروي داروخانه -شهر چورزق  -شهرستان طارم  شبنم محمدي  شبنم  3  خواهران  09124410080 

22خیابان امام ، جنب بانک ملی، پالم  -آببر  زهرا خلخالی  عسل گیسو  4  خواهران  09115028480 

35خیابان توحید، خیابان اول، پالك  -آببر نسرین خلخالی  مهرسا  5  خواهران  09128426029 

 جنسیت  تلفن  آدرس نام مؤسس  آموزشگاه  ردیف 
 خواهران  09198456145  3بوستان   -شهرك کارمندان  -خرداد  15خیابان  فاطمه صیادي  پریچهر  1
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 1400سال ) آنالین  ( الکترونیکی عملی  و کتبی اهیآزمون  اجرای زمانبندی ربانمه: 4شماره  جدول 

 
 

 پایان دوره و ادواری آنالین یآزمون اه   یاجرا  یربانمه زمان بند :  4شماره   جدول 

 

 

 مرحله 

آخرین مهلت  

معرفی به  

 آزمون

تاریخ آزمون   دریافت کارت ورود به جلسه  حوزه بندي 

 کتبی

تاریخ اعالم   ورود کلید

 نتایج 

تاریخ  ارسال  

 پروژه ها

 ثبت نمرات  زمان آزمون عملی 
مهلت ارسال  

 برگه ویژه ها 

 تا تاریخ  تا تاریخ  تا تاریخ  از تاریخ  تا تاریخ  ازتاریخ  ازتاریخ  تا تاریخ  ازتاریخ  تا تاریخ  تا تاریخ 
مرحله  

1 
1400/01/17 1400/01/19 1400/01/21 1400/01/23 1400/01/25 1400/01/26 1400/01/28 1400/01/30 1400/02/05 1400/02/02 1400/02/04 1400/02/09 1400/02/11 1400/02/13 

مرحله  

2 
1400/02/20 1400/02/22 1400/02/25 1400/02/27 1400/02/29 1400/02/30 1400/03/01 1400/03/03 1400/03/09 1400/03/03 1400/03/05 1400/03/10 1400/03/12 1400/03/14 

مرحله  

3 
1400/03/18 1400/03/20 1400/03/22 1400/03/24 1400/03/26 1400/03/27 1400/03/29 1400/03/31 1400/04/06 1400/04/03 1400/04/05 1400/04/10 1400/04/12 1400/04/14 

مرحله  

4 
1400/04/15 1400/04/17 1400/04/19 1400/04/21 1400/04/23 1400/04/24 1400/04/26 1400/04/28 1400/05/03 1400/04/31 1400/05/02 1400/05/06 1400/05/10 1400/05/12 

مرحله  

5 
1400/05/12 1400/05/14 1400/05/16 1400/05/18 1400/05/20 1400/05/21 1400/05/23 1400/05/25 1400/06/03 1400/05/26 1400/06/06 1400/06/11 1400/06/14 1400/06/15 

مرحله  

6 
1400/06/16 1400/06/18 1400/06/20 1400/06/22 1400/06/24 1400/06/25 1400/06/27 1400/06/29 1400/07/06 1400/07/01 1400/07/03 1400/07/08 1400/07/10 1400/07/12 

مرحله  

7 
1400/07/20 1400/07/22 1400/07/24 1400/07/26 1400/07/28 1400/07/29 1400/08/01 1400/08/04 1400/08/11 1400/08/06 1400/08/08 1400/08/13 1400/08/15 1400/08/17 

مرحله  

8 
1400/08/18 1400/08/20 1400/08/22 1400/08/24 1400/08/26 1400/08/27 1400/08/29 1400/09/01 1400/09/07 1400/09/04 1400/09/06 1400/09/11 1400/09/14 1400/09/16 

مرحله  

9 
1400/09/16 1400/09/17 1400/09/20 1400/09/22 1400/09/24 1400/09/25 1400/09/27 1400/09/29 1400/10/05 1400/10/02 1400/10/04 1400/10/09 1400/10/12 1400/10/13 

مرحله  

10 
1400/10/21 1400/10/23 1400/10/25 1400/10/27 1400/10/29 1400/10/30 1400/11/02 1400/11/04 1400/11/11 1400/11/07 1400/11/09 1400/11/14 1400/11/17 1400/11/19 

مرحله  

11 
1400/11/19 1400/11/21 1400/11/23 1400/11/25 1400/11/27 1400/11/28 1400/11/30 1400/12/02 1400/12/08 1400/12/05 1400/12/07 1400/12/12 1400/12/15 1400/12/17 

 مرحله 
آزمون تاریخ  دریافت کارت ورود به جلسه  حوزه بندي ثبت نام متقاضیان

 کتبی

تاریخ اعالم  

 نتایج 

تاریخ ارسال 

 هاپروژه 

 ثبت نمره زمان آزمون عملی 

 تا تاریخ  تا تاریخ  ازتاریخ  تا تاریخ  ازتاریخ  تا تاریخ  تاریخ  از تا تاریخ  تاریخ  از

 1400/04/12 1400/04/10 1400/04/05 1400/04/03 1400/04/06 1400/03/27 1400/03/26 1400/03/24 1400/03/22 1400/03/20 1400/03/12 1400/03/05 1مرحله 

 1400/07/10 1400/07/08 1400/07/03 1400/07/01 1400/07/06 1400/06/25 1400/06/24 1400/06/22 1400/06/20 1400/06/18 1400/06/15 1400/06/08 2مرحله 

 1400/10/12 1400/10/09 1400/10/04 1400/10/02 1400/10/05 1400/09/25 1400/09/24 1400/09/22 1400/09/20 1400/09/18 1400/09/15 1400/09/08 3مرحله 

 1400/12/15 1400/12/12 1400/12/07 1400/12/05 1400/12/08 1400/11/28 1400/11/27 1400/11/25 1400/11/23 1400/11/21 1400/11/18 1400/11/11 4مرحله 
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صنعت ساختمان تفاهم انمه، اقلی باافن و  هماهنگ  یآزمون اه   یاجرا  یربانمه زمان بند :  4شماره   جدول 
 بافندگان فرش 

 

  استان ایحرفه  و فنی  آموزش کل  اداره سایت از را خود جلسه به  ورود کارت   آزمون از  قبل  روز  دو توانندمی  محترم  متقاضیان

 نمایند   دریافت www.zntvto.ir  نشانی  به  زنجان

 

 پایان 

 کل روابط عمومی اداره 
 ای استان زنجانآموزش فنی و حرفه  

 ماه  مرحله 
 ثبت نمرات  زمان آزمون عملی  زمان ارسال پروژه ها زمان آزمون کتبی )آنالین( 

مهلت ارسال برگ  

 هاویژه

پرداخت هزینه  

 صدور 

 از تاریخ تا تاریخ تا تاریخ تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ

 1400/02/16 1400/02/13 1400/02/11 1400/02/09 1400/02/04 1400/02/02 1400/01/23 1400/01/21 فروردین  1مرحله 

 1400/03/13 1400/03/11 1400/03/09 1400/03/06 1400/03/03 1400/02/30 1400/02/21 1400/02/18 اردیبهشت  2مرحله 

 1400/04/03 1400/04/01 1400/03/30 1400/03/27 1400/03/22 1400/03/20 1400/03/12 1400/03/08 خرداد  3مرحله 

 1400/05/06 1400/05/04 1400/05/03 1400/04/31 1400/04/26 1400/04/24 1400/04/16 1400/04/12 تیر 4مرحله 

 1400/06/04 1400/06/03 1400/06/02 1400/05/31 1400/05/23 1400/05/21 1400/05/13 1400/05/09 مرداد  5مرحله 

 1400/07/08 1400/07/04 1400/07/01 1400/07/08 1400/06/27 1400/06/25 1400/06/17 1400/06/13 شهریور 6مرحله 

 1400/08/13 1400/08/11 1400/08/09 1400/08/06 1400/08/01 1400/07/29 1400/07/21 1400/07/17 مهر  7مرحله 

 1400/09/11 1400/09/09 1400/09/07 1400/09/04 1400/08/29 1400/08/27 1400/08/19 1400/08/15 آبان  8مرحله 

 1400/10/09 1400/10/07 1400/10/05 1400/10/02 1400/09/27 1400/09/25 1400/09/17 1400/09/13 آذر  9مرحله 

 1400/11/14 1400/11/12 1400/11/10 1400/11/07 1400/11/02 1400/10/30 1400/10/22 1400/10/18 دي 10مرحله 

 1400/12/12 1400/12/10 1400/12/08 1400/12/05 1400/11/30 1400/11/28 1400/11/20 1400/11/16 بهمن 11مرحله 


