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عنوان دوره هاي آموزشی کارآموزي در محیط کار واقعی  – جدول شمار 6



مقدمه با حمد و سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالت و در سال اقتصاد مقاوتى، اقدام و عمل و در راستاي سیاستهاي کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی ابالغـی از سـوي   :

١بی كٜی ٝ حطك٠ ای حجیت ٛیبٕ  ارت٘بػی ث٠ ػٜٞاٙ ٗتٞٓی ارطای آٗٞظش تؼبٝٙ، ًبض ٝ ضكبٟسبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای ًطٞض ٝاثست٠ ث٠ ٝظاضت  ،ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطی

ستط الظٕ ر٢ت ٢ٗبضت آٗٞظی اكطاز كبهس ٢ٗبضت ٝ اضتوبء ٢ٗبضت اكطاز ضیبؿْ  ٗی ٛ٘بیس. ١سف ایٚ سبظٗبٙ ایزبز ث ارطا ٌٓتطٝٛیٌیثػٞضت ا استبٛی زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ضا

ٙ  ض٢طی، ضؼت ،حبثتٗطاًع  ١بی آٗٞظضی زٝضٟ ١بی آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای زض ثرص زض حِطَف ٗطثٞع٠ ٗی ثبضس. زض ٝ ریٞاض زاٛطیِبٟ   غیٜبیغ   ،ضٝستبیی، ظٛساٙ، پبزُیب

 ًطٞض تٞسیظ  ًطبٝضظیٝ  ذسٗبت ١بی ٗرتٔق غٜؼت، ثیٚ آ٘ٔٔی ث٠ ٜٗظٞض تطثیت ٛیطٝی ًبض ٗب١ط ٗٞضز ٛیبظ ثرص١بی ٗٔی ٝ غ ظٗبٛی ٗرتٔق زض هبٓت استبٛساضزٗوبع

    حبّ ارطا ٗی ضٞٛس. آظاز١بی كٜی ٝ حطك٠ ای  آٗٞظضِبٟ ٗطاًع آٗٞظضی ٝ

تؼاریف: -1

الظٕ ٝ ث٠ كؼٔیت ضسیبٛسٙ   ١بی ٝ ػ٘ٔی است ٠ً ثب ١سف اضتوبء زاٛص اكطاز ٝ ایزبز ٢ٗبضت ٛظطی١بی  ٗز٘ٞع آٗٞظش فٌی ٍ حزفِ ای: ّای آهَسش -1-1

ًبض زض ٗطبؿْ ُٞٛبُٞٙ تب سغٞح ٗطرع آٗبزٟ ٛ٘ٞزٟ ٝ تٞاٛبیی آٛیبٙ   حطك٠ ٝ ًست ٝ ثطای احطاظ ضـْ، ٝ ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ضا ٢ٛلت٠ زض ایطبٙ ارطا ٗی ُطزز١بی استؼساز

ضاثطای اٛزبٕ ًبض ٝ كؼبٓیت زض حِطَف ٗرتٔق اكعایص ٗی ز١س.

ٗحسٝزٟ آٗٞظش ضا ثطای ارطا ٝ اضظضیبثی  ،ػ٘ٔی، ٛظطی١بی آٗٞظضی ١ط ٢ٗبضت ٠ً ث٠ تلٌیي ٗست ظٗبٙ  ٗز٘ٞػ٠ ای اظ سط كػْ استاًذارد آهَسضی: -1-2

ٛ٘بیس. ٗطرع ٗی

ْ   ٗز٘ٞػ٠ ای اظ اػساز هطاضزازی ٗی کذ استاًذارد: -1-3 ثیطای تلٌییي ضضیت٠ ١یب ٝ ظییط       (ISCO)ثبضٜس ٠ً تٞسظ سبظٗبٙ ثیٚ آ٘ٔٔی عجو٠ ثٜیسی ٗطیبؿ

ُطزز.ٗی ٗٔی تـییطاتی زض ایٚ ًس١ب ٜٗظٞض  استلبزٟزض ًطٞض١بی ٗرتٔق ثطای  ٗؼ٘ٞالً ٝت ٗز٘ٞػ٠ ١ط ضضت٠ تؼییٚ ضسٟ اس

هتقاضیاى در غَرت ًیاس تِ اطالع اس هحتَای استاًذاردّای آهَسضی، جْت اًتخاب دقیق دٍرُ آهَسضی هَرد ًظز هی تَاًٌذ تِ تخص  :ًکتِ 

هزاجؼِ ًوایٌذ. http://research.irantvto.irاس طزیق سایت ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای کطَر تِ ًطاًی  استاًذاردّای آهَسضی 

زضری٠ توسییٖ  چ٢یبض ًی٠ ثی٠    ثیبِٛط ٗیعاٙ ٢ٗبضت ٝ تٞاٛبیی كطا ُطكت٠ ضسٟ تٞسظ ٢ٗبضت آٗٞظ زض عی ییي زٝضٟ آٗٞظضیی ٗیی ثبضیس     هْارت : سطَح -1-4

ضٞٛس: ٗی

١بی ظیط اعالم ٗی ُطزز: ٗتوبضیبٙ زض ثرص١بی  ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ضسٟ سبظٗبٙ، ث٠ آٗٞظش :سِهْارت درجِ  -1-4-1

 ٢ٗبضت سغح س٠ غٜؼت سبذت٘بٙ -الف

١بی هبثْ اضائ٠ ث٠ اكطاز ًٖ تٞاٙ ش١ٜی ٢ٗبضت -ب

 ز٢ٗٝیبضت زضری٠     ز،ضٞ ٗی ١بی ٗوسٗبتی ٠ً ث٠ ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ٗجتسی اضائ٠ ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ضسٟ سبظٗبٙ، ث٠ آٗٞظش هْارت درجِ دٍ: -1-4-2

 ُلت٠ ٗی ضٞز ٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ زٝ ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ر٢ت ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی زضر٠ یي ٗی ثبضس.

اضائی٠   ز١ٝبی تٌ٘یٔی ٠ً ث٠ ٢ٗبضت آٗٞظاٙ زاضٛسٟ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠  ث٠ آٗٞظش سٟ سبظٗبٙ،ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ض هْارت درجِ یک:  -1-4-3

 ٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ یي ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ر٢ت ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ًبضُط ٗب١ط ٗی ثبضس. ٢ٗبضت زضر٠ یي ُلت٠ ٗی ضٞز ضٞز، ٗی

١بی ترػػی ٠ً ث٠ ٢ٗیبضت آٗیٞظاٙ زاضٛیسٟ ٢ٗیبضت زضری٠ ییي اضائی٠ ث٠ آٗٞظش ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ضسٟ سبظٗبٙ، هْارت کارگز هاّز: -1-4-4

ٗی ضٞز، ٢ٗبضت ًبضُط ٗب١ط ُلت٠ ٗی ضٞز.

 ث٠ ضرػی اعالم  ٗی ضٞز ٠ً زاٝعٔت  ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای ٗی ثبضس.هتقاضی :    -1-5

. ٗی ٛ٘بیس ضطًتم ٗی ضٞز ٠ً زض یٌی اظ زٝضٟ ١بی آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای ث٠ ٜٗظٞض كطاُیطی ٢ٗبضت ث٠ ضرػی اعال هْارت آهَس: -1-6

 .استٝ ًطبٝضظی  كٜی ٝ حطك٠ ای زض س٠ ذٞض٠ آٗٞظضی اغٔی ضبْٗ غٜؼت، ذسٗبت  زٝضٟ ١بی آٗٞظش خَضِ آهَسضی: -1-7

ُیطٛس، ُطٟٝ آٗٞظضی ُلت٠ ٗی ضٞز. ث٠ تؼسازی اظ حِطَف آٗٞظضی ٠ً اظ ٛظط ٗب١یت ٝ ٗٞضٞع زض یي ٗز٘ٞػ٠ هطاض ٗی گزٍُ آهَسضی:  -1-8

ث٠ ٜٗظٞض ایزبز ػسآت آٗٞظضی ٝ كطا١ٖ  ٛ٘ٞزٙ كطغت ثطاثط ثطای ٗتوبضییبٙ ث٢یطٟ ٜٗیسی اظ 

این نوع آموزش ها، اطالع رسانی و تسهیل در انجام امورثبت نام و پذیرش مهارت آموز، دفترچه ثبت نام سال 1398 تدوین گردیده است.

http://research.irantvto.ir/


آٗٞظش ١بی ٛظطی ٝ ػ٘ٔی ٠ً زض هبٓت استبٛساضز آٗٞظضی ثب استلبزٟ اظ تز٢یعات ٝ اٌٗبٛبت الظٕ تٞسظ ٗطثی زض یي ظٗبٙ  ٗز٘ٞػ٠ ث٠  :دٍرُ آهَسضی  -1-9

 ضٞز. اضائ٠ ٗیٗطرع ث٠ ٢ٗبضت آٗٞظ 

ٗی ضٝز ضیـْ ُلتی٠ ٗیی     ر٢ت ارطای یي كؼبٓیت اٛتظبض ذبظ ٠ً اظ یي ضرع زض سغح ٗٞضز ٛظط١بی  ث٠ ٗز٘ٞػ٠ ای اظ ٝظبیق ٝ تٞاٜٛ٘سی  ضغل: -1-10

ضٞز.

ث٠ ٗز٘ٞػ٠ ای اظ چٜس ضـْ ١ِ٘ٚ ٠ً زض یي ُطٟٝ ثعضٍ زست٠ ثٜسی ضسٟ اٛس حطك٠ ُلت٠ ٗی ضٞز.  حزفِ: -1-11

١بی ضایِبٙ ثػٞضت زٝٓتی اهیسإ  ٝاحس آٗٞظضی است ٠ً ثط اسبس ضٞاثظ ٝ ٗوطضات ث٠ ٜٗظٞض ایزبز ٝ اضتوبء ٢ٗبضت اكطاز ث٠ اضائ٠ آٗٞظش :یهزکش آهَسض -1-12

 :زست٠ توسیٖ ٗی ضٞٛس زٝایٚ ٗطاًع ث٠ ، ٗی ٛ٘بیس

اییٚ ٗطاًیع كبهیس اٌٗبٛیبت     ٠ً ٛ٘بیٜس  ٢ٗبضت آٗٞظاٙ كؼبٓیت ٗی١بی غجح ٝ ػػط ثطای  ارطای زٝضٟ ١بی آٗٞظضی زض ٛٞثت ثب ایٚ ٗطاًع هزاکش رٍساًِ: -1-12-1

یي ٛٞثیت ثیطای ثیطازضاٙ ٝ زض ٛٞثیت ٗریبٓق ثیطای       ایٚ ٗطاًع اظ ٛظط ٛٞع رٜسیت ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ث٠ س٠ زست٠ ثطازضاٙ، ذٞا١طاٙ ٝ زٝ ٜٗظٞضٟ ) ثبضٜس. ضجب٠ٛ ضٝظی ٗی

  ( توسیٖ ٗی ضٞٛس.ذٞا١طاٙ

 ك٠ ای ثػٞضت ٗرتٔظ ثطای ذٞا١طاٙ ٝ ثطازضاٙ ثطُعاض ٛ٘ی ضٞز.زٝضٟ ١بی آٗٞظضی كٜی ٝ حط ًکتِ :

اٌٗبٛبت ضیجب٠ٛ   ، ث٠ زٓیْ ثطذٞضزاضی اظٝ یٌسطٟ ثطُعاض ٗی ٛ٘بیٜس ػػط ،١بی غجح زض ٛٞثتضا زٝضٟ ١بی آٗٞظضی  ٠ًایٚ ٗطاًع  هزاکش ضثاًِ رٍسی :  -1-12-2

آٗٞظضی زاضٛس. ضٝظی ضایِبٙ، هبثٔیت رصة ٢ٗبضت آٗٞظ ؿیطثٞٗی ضا زض زٝضٟ ١بی

آٗسٟ است. 8رسّٝ ض٘بضٟ زض استبٙ  آٗٞظضی ، ض٘بضٟ ت٘بس ٝ آزضس ٗطاًعٛبٕ ًکتِ :

ٛسجت ث٠ اضائ٠ آٗٞظش  ١بی كٜی ٝ ًطٞض ٝاحس آٗٞظضی ؿیط زٝٓتی است ٠ً ثب ٗزٞظ سبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای  آهَسضگاُ فٌی ٍ حزفِ ای آساد: -1-13

س. الظٕ ث٠ شًط است آٗٞظضِبٟ ١بی كٜی ٝ حطك٠ ای آظاز ثب تٞر٠ ث٠ ٗحْ رـطاكیبیی، ثب اذص ض٢طی٠ ١بی ٗػٞة اهسإ ٗی ٛ٘بیحطك٠ ای ٗغبثن ثب استبٛساضز١بی سبظٗبٙ 

، زضد ُطزیسٟ است 7ضٟ ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضی كؼبٓیت ٗی ٛ٘بیٜس. ٓصا ٗتوبضیبٙ زض غٞضت ٝرٞز ٗطٌالت آٗٞظضی ٗی تٞاٜٛس ث٠ ٗطًع ٗطثٞع٠ ٠ً زض رسّٝ ض٘ب

ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.

آٗسٟ است. ١9بی كٜی ٝ حطك٠ ای آظاز استبٙ زض رسّٝ ض٘بضٟ  ٛبٕ، ض٘بضٟ ت٘بس ٝ آزضس آٗٞظضِبٟ ًکتِ :

تز٢ییع ضیسٟ ٝ ًیبضآٗٞظاٙ زض آٛزیب ظییط ٛظیط ٗطثیی ٗزیطةزض ثریص ٛظیطی ٝ ػ٘ٔیی    است ًی٠ ثیطای اریطای زٝضٟ ١یبی آٗٞظضیی       كضبیی کارگاُ:  -1-14

١بی ٗػٞة ًست ٗی ٛ٘بیٜس.استبٛساضزاسبس ١بی الظٕ ضا ثط ٢ٗبضت

 .ٗست ظٗبٙ ٗطرػی اظ عّٞ ضٝظ ١ستٜس ٠ً زٝضٟ آٗٞظضی زضآٙ ارطا ٗی ضٞز ًَتت ّای آهَسضی:  -1-15

ساػت پایاى ساػت ضزٍع ًَتت آهَسضی

12:30 7:30 غثح

17:30 13:30 ػػز

17 7:30 یکسزُ

 تثػزُ:

ًب١ص یبثس. ٗست ظٗبٙ ٛٞثت آٗٞظضیزض ٛٞثت ١بی آٗٞظضی ٗصًٞض ٌٗ٘ٚ است ثطای زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ًٞتبٟ ٗست،  -1

هبثْ تـییط است.آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای  ١بی آٗٞظضی ثب تٞر٠ ث٠ اكن ٝ ضطایظ رـطاكیبیی ثب ٛظط ازاضٟ ًْ سبػبت ضطٝع ٝ پبیبٙ ٛٞثت -2

ثبضس. ض٘ٚ ١٘ب١ِٜی ثب ازاضٟ ًْ ث٠ ػ٢سٟ آٗٞظضِبٟ ٗی ،ٝ ضٞاثظبی كٜی ٝ حطك٠ ای آظاز ثب تٞر٠ ث٠ ضطایظ ١ ٛٞثت ثٜسی آٗٞظضی ثطای آٗٞظضِبٟ -3

١بیی ٠ً زض ض٢ط١بی كبهس ٗطًع آٗٞظضی ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضیی ثػیٞضت ٗٞهیت     آٙ ثرص اظ آٗٞظشث٠  :ضْزی  ضؼةدر تخص آهَسش  -1-16

ض٢طی ُلت٠ ٗی ضٞز. ضؼت١بی ثرص  آٗٞظش ،ٗتوبضیبٙ ارطا ٗی ُطززثطای یي یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی 



 

١بیی ٠ً زض ضٝستب١ب ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضی ثػٞضت ٗٞهت ثطای ییي ییب چٜیس زٝضٟ ر٢یت      ثرص اظ آٗٞظش ث٠ آٙ: در رٍستا  تخص آهَسش -1-17

 ١بی ثرص ضٝستبیی ُلت٠ ٗی ضٞز. آٗٞظش ،پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی ضٝستبییبٙ ارطا ٗی ُطزز

١بی ٛظبٗی ٝ اٛتظبٗی ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضی ثػٞضت ٗٞهت ثطای ییي   ١بیی ٠ً زض پبزُبٙ آٙ ثرص اظ آٗٞظشث٠ پادگاى: در تخص آهَسش  -1-18

 ١بی ثرص پبزُبٙ ُلت٠ ٗی ضٞز. آٗٞظش ،یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی ًبزض ٝظیل٠ ارطا ٗی ُطزز

زض هبٓت ٗطاًع رٞاض اغٜبف  ٝ ٗؼسٛی( ١بی اهتػبزی )ٝاحس ١بی غٜؼتی؛ ثِٜبٟضبؿٔیٚ  ثطای١بیی ٠ً  آٙ ثرص اظ آٗٞظشث٠ غٌایغ:  در تخص آهَسش -1-19

زكتیط آٗیٞظش   ظییط ٛظیط   ٛب٠ٗ زض ٗطاًع حبثت  هبٓت تلب١ٖیب زض ٝ  ض٘ٚ ًبضاذتػبغی  آٗٞظضی ٝ كضب١بی١بی غٜؼتی  ض٢طىًبضُب١ی ٝ ثیٚ ًبضُب١ی، اضتوبء ٢ٗبضت 

  ١بی ثرص غٜبیغ ُلت٠ ٗی ضٞز. آٗٞظش ،ٗی ُطزز ثػٞضت ٗٞهت ثطای یي یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی ارطا  زضغٜبیغ

١بیی ٠ً زض ٗطاًع رٞاض زاٛطِب١ی ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضیی ثػیٞضت ٗٞهیت     آٙ ثرص اظ آٗٞظشهزاکش جَار داًطگاّی:  در تخص آهَسش -1-20

 .١بی ثرص رٞاض زاٛطِب١ی ُلت٠ ٗی ضٞز آٗٞظش ،آٗٞظضی زاٛطزٞیبٙ ٗتوبضی ارطا ٗی ُطززثطای یي یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ 

 تاضذ. ّا فقط خاظ هتقاضیاى ّواى هجوَػِ هی : اجزای دٍرُ ّای آهَسضی در پادگاى1تثػزُ

 تاضذ. خاظ هتقاضیاى ّواى هجوَػِ هیی اقتػادی ّا اغٌاف ٍ تٌگاُ ،اجزای دٍرُ ّای آهَسضی در غٌایغ  :2تثػزُ

آٗٞظاٛی ٠ً  زٝضٟ  آٗٞظضی ضا ثػٞضت ًبْٗ ثط اسبس استبٛساضز آٗٞظضی عی ٛ٘ٞزٟ ٝ زض آظٗیٞٙ ١یبی   ٢ٗبضت ث٠ آسهَى ٍ هشایای گَاّیٌاهِ هْارت:  -1-21

 .ٗی ضٞز ءُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت اػغب ،ٗٞكن ث٠ ًست حسٛػبة هجٞٓی ٗی ضٞٛس ،پبیبٛی ٠ً ثػٞضت ًتجی ٝ ػ٘ٔی ثطُعاض ٗی ضٞز

 ضزایط قثَلی هْارت آهَس در آسهَى ٍ ارسضیاتی:  -1-21-1

 زض آظٗٞٙ ًتجی 50ًست حساهْ ٛ٘طٟ  -1

 زض آظٗٞٙ ػ٘ٔی 70ًست حساهْ ٛ٘طٟ  -2

 % آظٗٞٙ ػ٘ٔی75 % آظٗٞٙ ًتجی 25ٝزض آظٗٞٙ ١بی ػ٘ٔی ٝ ًتجی ثب ضطیت ٝظٛی  70ًست حساهْ ٗؼسّ  -3

 هشایای گَاّیٌاهِ هْارت: -1-21-2

 اػتجبض ثیٚ آ٘ٔٔی  ضایزا     -1 

 ١بی ٗرتٔق احطاظ غالحیت حطك٠ ای زض ثرصٜٗظٞض ٠ زاضای اػتجبض ث -2

   ١بی ٗطّ٘ٞ عطح عجو٠ ثٜسی ٗطبؿْ احتسبة سبػبت آٗٞظضی ث٠ ػٜٞاٙ سٜٞات تزطثی زض ًبضُبٟ -3

 ٜٗظٞض ًست ٗسضى زیپٖٔ زض ضضت٠ ١بی ًبضزاٛص٠ هبثٔیت تغجین ثب ثطذی ٝاحس١بی زضسی آٗٞظش ٝ پطٝضش ث -4

 ثط اسبس ضٞاثظ ٗطثٞع٠ٌٗبٙ ثطذٞضزاضی اظ تس٢یالت ذٞز اضتـبٓی ٝ ًبضآكطیٜی ٛعز ثبٛي ١ب ا -5

 اٝٓٞیت زض غسٝض پطٝا٠ٛ ًست  -6

 

 ضَاتط پذیزش هْارت آهَس: ضزایط ٍ  -2

 ضزایط ػوَهی:  -2-1

 اػتوبز ث٠ زیٚ اسالٕ یب یٌی اظ ازیبٙ پصیطكت٠ ضسٟ زض هبٛٞٙ اسبسی  -1

 ١بی ٗحبضة ثب ٛظبٕ ر٢٘ٞضی اسالٗی احعاة ٝ ُطٟٝٛساضتٚ ػٜبز ٝ ػسٕ ١ٞازاضی اظ  -2

 ٛساضتٚ كسبز اذالهی  -3

 ػسٕ اػتیبز ث٠ ٗٞاز ٗرسض  -4

 حجت ٛبٕ اتجبع ذبضری ثط اسبس تلب١ٖ ٛب٠ٗ ١بی ٜٗؼوسٟ ٗبثیٚ سبظٗبٙ ٝ ٢ٛبز١بی شیطثظ زض ٗطاًع آٗٞظضی ٗزبظ است. -5

 ٗٞظضِبٟ ١بی آظاز ٗزبظ است.حجت ٛبٕ اتجبع ذبضری زاضای ٗزٞظ اهبٗت اظ زستِبٟ ١بی شیطثظ زض آ -6



ضزایط اختػاغی : -2-2

1زاضتٚ ٗسضى تحػیٔی ٗتٜبست ثب زٝضٟ آٗٞظضی ٗغبثن ثبرسّٝ  -

ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ثطای ٗتوبضیبٙ ضطًت زضزٝضٟ ١بی آٗٞظضی زضر٠ یي زٝ زاضتٚ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ -

ٛب پیٞست٠ زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ًبضُط ٗب١ط ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ثطای ٗتوبضیبٙ ضطًت زض یي زاضتٚ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ -

ثطذٞضزاضی اظ تٞاٛبیی رس٘ی  الظٕ ٗتٜبست ثب ضضت٠ ٢ٗبضتی -

سبّ 15حساهْ ضطط سٜی  -

قیاًًَی اهکیاى پیذیز    سال در آهَسضگاُ ّای فٌی ٍ حزفِ ای آساد تا اجاسُ کتثی ٍلی ٍ یا قیین  15تا  12: ثثت ًام هتقاضیاى تیي 1تثػزُ

  هی تاضذ.  

: دٍرُ ّای آهَسضی کِ در هْارت درجِ سِ دارای استاًذارد آهَسضی هی تاضٌذ، ضیزکت در دٍرُ آهَسضیی درجیِ دٍ هٌیَط تیِ 2تثػزُ 

داضتي هْارت درجِ سِ هی تاضذ.

هقزرات ٍظیفِ ػوَهی:  -2-3

اٛتظبٗی ٗتوبضیبٙ ٗطز الظٕ است یٌی اظ ضطایظ ٗططٝح٠ شیْ ضا زاضا ثبضٜس:ثط اسبس اػالٕ ضس٘ی سبظٗبٙ ٝظیل٠ ػ٘ٞٗی ٛیط١ٝبی ٛظبٗی ٝ 

ًبضت پبیبٙ ذسٗت -

ًبضت ٗؼبكیت ًلبٓت یب پعضٌی زائٖ ٝ ًبضت ٗؼبكیت زایٖ ظٗبٙ غٔح -

١بی پبیبٙ زٝضٟ آٗٞظضی ػسٕ ٗط٘ٞٓیت تب ظٗبٙ ضطًت زض آظٗٞٙ -

١بی پبیبٙ زٝضٟ ٗططٝط ث٠ ػسٕ تساذْ ثطٛب٠ٗ تحػیٔی ٗتوبضی ثیب ظٗیبٙ    ظٗبٙ ضطًت زض آظٗٞٙ استلبزٟ اظ ٗؼبكیت تحػیٔی آٗٞظش ٝ پطٝضش یب آٗٞظش ػبٓی تب -

ثطُعاضی زٝضٟ آٗٞظضی

استلبزٟ اظ سبػبت كطاؿت زٝضاٙ ٗوسس سطثبظی ٗططٝط ثط ای٠ٌٜ ٜٗغ هبٛٞٛی اظ عطف یِبٙ ذسٗتی ٗطثٞع٠ ٝرٞز ٛساضت٠ ثبضس. -

عالة حٞظٟ ١بی ػٔ٘ی٠ -

 ات ضثاًِ رٍسی :ضزایط استفادُ اساهکاً  -3

 ضا جب٠ٛ ضٝظیضیطایظ ضی  یٌسیطٟ ثیب   ١بی زٝ ٛٞثتی٠ ٝ  ٠ً زٝضٟ  اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی ضبْٗ ذٞاثِبٟ ٝ ضستٞضاٙ ٗی ثبضس ٠ً ذٞاثِبٟ ث٠ ًبضآٗٞظاٙ ؿیط ثٞٗی ض٢طستبٙ، -

ُیطز. تؼٔن ٗی ،ًیٔٞٗتط ٗی ثبضس 70ٗطًع آٗٞظضی حساهْ  تب١ب  اٛتربة ٛ٘ٞزٟ ٝ كبغ٠ٔ ٗحْ سٌٞٛت آٙ

 ثبضٜس. هبثْ ضٝیت ٗی آٌتطٝٛیٌیحجت ٛبٕ  سبٗب٠ٛتصًط: ٗطرػبت زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ثب ضطایظ ضجب٠ٛ ضٝظی ٝیژٟ ١ط استبٙ زض 

تجػطٟ: ضطایظ استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی ث٠ تطریع ضئیس ٗطًع ٗطثٞع٠ زض غٞضت ٝرٞز ظطكیت ٝ ضطایظ ٢ٗبضت آٗٞظ هبثْ تـییط است.

ُیطز. تؼٔن ٗی ،سبػت آٗٞظش ضا عی ٗی ٛ٘بیٜس 9یٌسطٟ ضا اٛتربة ٛ٘ٞزٟ ٝ حساهْ ضٝظا٠ٛ زٝ ٛٞثت٠ یب ٠ ًبضآٗٞظاٛی ٠ً زٝضٟ آٗٞظضی ذسٗبت ضستٞضاٙ ٛیع ث -

تذکز: ضزایط استفادُ اس اهکاًات رستَراى ًیش تِ تطخیع رئیس هزکش هزتَطِ ٍ در حذ اهکاًات هَجَد هیسز خَاّذ تَد.

تذکز هْن:

ثب تٞری٠ ثی٠ ٗحیسٝزیت  اٌٗبٛیبت ضیجب٠ٛ       ١بی زیِط ٗی ثبضس ٝ ت٘بیْ ث٠ ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ایٚ استبٙ ضا زاضٛس. سٌٞٛت آ٢ٛب زض استبٙٗتوبضیبٛی ٠ً ٗحْ 

 ٗتوبضییبٙ ٗیی  ٝ زض غٞضت ضطٝضت ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضیی اییٚ اسیتبٙ،     ٓٞیت ٝاُصاضی ذٞاثِبٟ زض ضطایظ ٗسبٝی ثب ٗتوبضیبٙ ثٞٗی استبٙ ٗی ثبضسٝضٝظی، ا

كطٕ ٗؼطكی ٛب٠ٗ اظ ازاضٟ ًیْ آٗیٞظش كٜیی ٝحطكی٠ ای ٗحیْ ، ٛسجت ث٠ اذص زض پبیِبٟ حجت ٛبٕ ایٜتطٛتیاٛتربة ُعی٠ٜ استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی  طث ػالٟٝ ثبیست

      .ٛ٘بیٜسضائ٠ تب زض غٞضت ٗٞكویت زض ٗطاحْ پصیطش اػٖ اظ آظٗٞٙ ٝضٝزی یب ٗػبحج٠ آٛطا ا ،ٛیع اهسإ ٛ٘بیٜس سٌٞٛت ذٞز



 

 :ّای آساد ٍ آهَسضگاُ آهَسضی هزاکش ضزایط کلی آهَسش در ضَاتط ٍ -4

١بی  ٝ اٛضجبعی سبظٗبٙ ٝ آییٚ ٛب٠ٗ ٛحٟٞ تطٌیْ ٝ ازاضٟ آٗٞظضِبٟعجن آییٚ ٛب٠ٗ ١بی آٗٞظضی  ضا ٗوطضات ػ٘ٞٗی ٗطًع ٗٞظق است ًٔی٠ ضٞاثظ ٝ ٢ٗبضت آٗٞظ -1

 ضػبیت ٛ٘بیس.١یئت ٗحتطٕ ٝظیطاٙ  18/5/85آظاز ٗػٞة 

 ١بی ًبضیبثی ٛسجت ث٠ ٗؼطكی اكیطاز  ثِٜبٟ غٞضت زضذٞاست غٜبیغ ٝ اضتـبّ ثطای اكطازآٗٞظش زیسٟ ٛساضٛس ٝٓی زض هجبّ ایزبز ٗطاًعآٗٞظضی ١یچ٠ِٛٞ تؼ٢سی زض -2

 ضطایظ اهسإ ٗی ٛ٘بیٜس. ٝارس

ثبػیج  زضغیس ٗیست زٝضٟ   15ؿیجیت ؿیطٗٞری٠ ثییص اظ   ، ٠ٗ ١بی ًبضی ذٞز ضا ثطاسبس ثطٛب٠ٗ ١بی آٗٞظضی ٗطاًعتٜظیٖ ٛ٘بیٜس٢ٗبضت آٗٞظاٙ ٗٞظق ١ستٜس ثطٛب -3

 .زض زٝضٟ ١بی آتی ذٞا١سضس آٗٞظضِبٟ ١بی آظاز( ٢ٗبضت آٗٞظاٙ)ثزع  ٝ ػسٕ پصیطش ؛ ضطًت زض آظٗٞٙٗحطٝٗیت ٢ٗبضت آٗٞظ اظ ازا٠ٗ زٝضٟ آٗٞظضی ٗطثٞع٠

ٗطاًع زٝٓتی ٠ً زض حیٚ زٝضٟ آٗٞظضی ٛسجت ث٠ تطى زٝضٟ اهسإ ٛ٘بیٜس، حساهْ ث٠ ٗست ضص ٗبٟ اظ حجت ٛیبٕ زض زٝضٟ ١یبی آتیی زض ًیْ ًطیٞض      ٢ٗبضت آٗٞظاٙ  -4

  ٗحطٕٝ ذٞا١ٜس ضس.

 سبضت ٗی ثبضٜس.٢ٗبضت آٗٞظاٛی ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ٛظط ً٘یت٠ اٛضجبعی ٗطًع ث٠ تز٢یعات ٝ اثٜی٠ ذسبضت ٝاضز ٛ٘ٞزٟ اٛس ٗٞظق ث٠ رجطاٙ ٝ پطزاذت ذ -5

 

 

 ًحَُ پذیزش هْارت آهَس:-5

 ١یبی  پبیِبٟ ،ض٢طی ضؼت ،ٟ ١بی آٗٞظضی ٗطاًع حبثت آٗٞظضیث٠ ٜٗظٞض تس٢یْ زض اٗٞض حجت ٛبٕ ٗتوبضیبٙ ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی، حجت ٛبٕ زض ًٔی٠ زٝض       

غٞضت  آٌتطٝٛیٌیآظاز سغح استبٙ ثػٞضت  كٜی ٝ حطك٠ ای ١بی آٗٞظضِبٟ ٝ، ٗطاًع رٞاض زاٛطِبٟ غٜبیغ یآٗٞظض ٗطاًع ،١ب پبزُبٙ یآٗٞظضٗطاًع ،آٗٞظش ضٝستبیی

ًی٠  ، ٗطثٞع٠ ذٞا١ٜس ضس «یب آٗٞظضِبٟ كٜی ٝ حطك٠ ای آظازثطٍ ٗؼطكی ٗتوبضی ث٠ ٗطًع آٗٞظضی »ٗی ُیطز ٝ ٗتوبضیبٙ پس اظ اٛزبٕ ٗطاحْ حجت ٛبٕ ٗٞكن ث٠ اذص 

ذٞا١یس ثیٞز.   حیْ ثطُیعاضی زٝضٟ   ٝ آزضس ٗ ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟ ٗطرػبت زٝضٟ آٗٞظضی، ظٗبٙ زهین ٗطارؼ٠ كطز ث٠  ، ٗطرػبت كطز،ض٘بضٟ پطٝٛسٟایٚ ثط٠ُ حبٝی 

ٗسضى ٗطثٞع٠ ثب تٞر٠ ثی٠  ٗسضى تحػیٔی،  ًبضت ٗٔی، ثبیست زض ظٗبٙ زضد ضسٟ زض ثطٍ ٗؼطكی ٗتوبضی ث٠ ٗطًع ثب زض زست زاضتٚ اغْ ضٜبسٜب٠ٗ، ٗتوبضیبٙ ٗی

) كطٕ  یب آٗٞظضِبٟ ( ٝ ثطٍ ٗؼطكی ث٠ ٗطًعتٌ٘یٔی)زض غٞضت اٛتربة  زٝضٟ ١بی  ٛیبظ پیصٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت   ٗوطضات ٝظیل٠ ػ٘ٞٗی 3-2ٜسضد زض ثرص ضطایظ ٗ

 ٗطثٞع٠ ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.یب آٗٞظضِبٟ ث٠ ٗطًع آٗٞظضی  ( 3 ض٘بضٟ كطٕ –بزض ضسٟ پس اظ ات٘بٕ حجت ٛبٕ ایٜتطٛتی غ

١بی  ػالهٜ٘س زضزٝضٟ ١بی آٗٞظضی، ًٔی٠ ٗتوبضیبٙ ) زضغٞضت حجت ٛبٕ ثیطتط اظ ظطكیت زض ١ط زٝضٟ ( عجن ظٗبٙ ٝ حضٞض ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ٗستؼس ثبتٞر٠ ث٠ ضطٝضت    

 ٞٛس. ض ١ب ث٠ ػٜٞاٙ ٢ٗبضت آٗٞظ پصیطكت٠ ٗی ٗٞكویت زضآٙ زٝضٟ آٗٞظضی اثتسا زضآظٗٞٙ ٝضٝزی ٝ ٗػبحج٠ حضٞضی ضطًت ٛ٘ٞزٟ ٝ پس اظ ٗطرع ضسٟ ثطای ١ط

 

 راٌّوای اًتخاب دٍرُ آهَسضی: -6

 ١ط ٗتوبضی ٗی ثبیست زٝضٟ آٗٞظضی ٗٞضز ٛظط ذٞز ضا ثب زض ٛظط ُطكتٚ ٗٞاضز شیْ اٛتربة ٛ٘بیس:

ٛیبظ ٝاهؼی ذیٞز  ثبیست ٗتٜبست ثب ػاله٠ ٝ  ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ ٗٞكویت زض كطاُیطی ١ط ٢ٗبضت ٗستوی٘بً ثب ػالین ٝ ٛیبظ ٗتوبضی زض اضتجبط است، ٓصا ٗتوبضی ٗی -6-1

 ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.

زض اثتسا ٛسجت ث٠ ضٜبذت ًبْٗ ضیـْ ٗیٞضز ٛظیط ٝ آیٜیسٟ      یسثب ٓصا ٗتوبضی ثبضس، اظ آٛزب ٠ً ١سف اظ كطاُیطی ٢ٗبضت ثطای ٗتوبضیبٙ ػ٘ستبً ایزبز اضتـبّ ٗی -6-2

 ضـٔی آٙ اهسإ ٝ سپس زٝضٟ آٗٞظضی ٗتٜبست ثب آٙ ضا اٛتربة ٛ٘بیس.

ثط ایٚ اسبس ٛسیجت ثی٠ اٛتریبة     ثبیسٓصا ٗتوبضیبٙ  حساهْ ٗسضى تحػیٔی الظٕ ر٢ت ١ط زٝضٟ ٜٗظٞض ضسٟ است، ثب تٞر٠ ث٠ ٗحتٞای استبٛساضز١بی آٗٞظضی، -6-3

 (1)رسّٝ ض٘بضٟ آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیٜس. زٝضٟ 

ثب تٞر٠ ث٠ ثطٛب٠ٗ ًبضی ذٞز ٝ ػسٕ تساذْ آٙ ثب ظٗبٙ ثطُعاضی زٝضٟ آٗٞظضیی،   ثبیسثب ػٜبیت ث٠ ضطٝضت حضٞض ًبْٗ ٗتوبضی زض حیٚ زٝضٟ آٗٞظضی، ٗتوبضی  -6-4

 ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.



ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ رساّٝ ٗؼطكی زٝضٟ ١ب ثب تٞر٠ ث٠  ثبیسض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی سغٞح زضر٠ یي ٝ ًبضُط ٗب١ط ، ٗتوبضی ثب تٞر٠ ث٠ ٓعٕٝ ضػبیت پیص ٛیبظ ز -6-5

 آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.

سبػت آٗٞظش زض ٗبٟ اٛتربة ٛ٘بیس. 220ٗتوبضی ٛ٘ی تٞاٛس زٝ زٝضٟ آٗٞظضی ثػٞضت ١٘عٗبٙ )زاضای تساذْ ظٗبٛی( ٝ یب ثیطتط اظ -6-6

 ًکات هْن: 

هتقاضیاًی کِ توایل دارًذ تػَرت الکتزًٍیکی اس خذهات هطاٍرُ ٍ ّذایت ضغلی تِ هٌظَر اًتخاب تْتز دٍرُ آهَسضی تْزُ هٌیذ   -1

، تخص پژٍّص  http://www.portaltvto.comضًَذ، هی تَاًٌذ تِ پَرتال جاهغ ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای کطَر تِ ًطاًی 

ًوایٌذ.،سیزتخص هطاٍرُ هزاجؼِ 

ّای آهَسضی هزاکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای ٍ اخذ هطاٍرُ ّای السم در خػیَظ هحتیَای    تِ هٌظَر آضٌایی هتقاضیاى تا کارگاُ -2

ّای آهَسضی هزاکش  اس کارگاُ طثق تزًاهِ تاسدیذ سیزدٍرُ ّای آهَسضی در راستای اًتخاب غحیح دٍرُ ّای آهَسضی، هتقاضیاى هی تَاًٌذ 

 ایي دفتزچِ کِ حاٍی دٍرُ ّای آهَسضی ایي اسیتاى هیی   پایاًیّای  چٌاًچِ هتقاضی دٍرُ آهَسضی هَرد ًظز خَد را در جذٍل -3

 http://reg.portaltvto.comحزفِ ای کطَر تِ ًطیاًی   تاضذ ًیافتِ است، هی تَاًذ تِ پایگاُ ثثت ًام ایٌتزًتی ساسهاى آهَسش فٌی ٍ

 تخص هطخػات دٍرُ ّای آهَسضی کطَر هزاجؼِ ٍ ًسثت تِ اًتخاب دٍرُ آهَسضی هَرد ًظز خَد در یکی اس هزاکش ضیثاًِ رٍسی اسیتاى  

ّای دیگزکطَر اقذام ًوایذ.

ّای آساد فٌی ٍ حزفِ ای ًثَدُ ٍ درحال  فٌی ٍ حزفِ ای هحذٍد تِ هزاکش ثاتت آهَسضی ٍ آهَسضگاُ ّای ایٌکِ آهَسشتِ تا تَجِ  -4

)تزای پَضص آهَسضی  ضْزی ضؼةتزای ارتقاء هْارت ضاغلیي در غٌایغ(،  ) ّای آهَسش در غٌایغ حاضز دٍرُ ّای آهَسضی در تخص

ستاییاى (،  پادگاى )تزای غٌی ساسی اٍقات فزاغت سیزتاساى ٍ فیزاّن   رٍستایی )تزای پَضص آهَسضی رٍ ضْزّای فاقذ هزکش آهَسضی(،

 ضًَذ، طثق تزًاهِ ّای آهَسضی اجزا هی ٍ هزاکش جَار داًطگاّی )تزای پَضص ًیاس آهَسضی داًطجَیاى( ًوَدى سهیٌِ اضتغال تزای آًْا (

ثثت ًام در دٍرُ ّای آهَسضی تیا اسیتفادُ اس   ٌذ جْت تَاً هی ،ّای آهَسضی هذکَر ّستٌذ لذا هتقاضیاًی کِ جشء یکی اس هخاطثیي تخص

ایي دفتزچِ اقذام ًوایٌذ.

ًحَُ ثثت ًام: -7

حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی  سبٗب٠ٛٗتوبضیبٙ حجت ٛبٕ ٗی تٞاٜٛس ثب ٗطارؼ٠ ث٠  اٛزبٕ ٗی ضٞز. آٌتطٝٛیٌیحجت ٛبٕ اظ ٗتوبضیبٙ ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی كوظ ثػٞضت  -7-1

ایٚ زكتطچی٠، حجیت ٛیبٕ  2ثطاسبس ٛیبظ آٗٞظضی ٝ ػاله٠ ٝ ثب زض ٛظط ُطكتٚ ثٜس  http://reg.portaltvto.comسبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای ًطٞض ث٠ ٛطبٛی 

ٛ٘بیٜس.

 ٗطاحْ حجت ٛبٕ: -7-2

ٝ ٗطیبٝضٟ ٝ  پس اظ ٗغبٓؼ٠ زهین تٞضیحبت زٝضٟ ١بی آٗٞظضی حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی سبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای ًطٞض  سبٗب٠ٛٗتوبضی ثبیس ثب ٗطارؼ٠ ث٠  7-2-1

ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ آٗٞظضی ٗٞضز ٛظط ذٞز اهسإ ٛ٘بیس. ١سایت آٗٞظضی 

 بازدید همگانی مهر آبان آذر

 تعداد - - -
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)پییص ٛیٞیس اعالػیبت زٝضٟ     2)پیص ٛٞیس اعالػبت كیطزی( ٝ كیطٕ ضی٘بضٟ    1كطٕ ض٘بضٟ ٗتوبضیبٙ پس اظ ٗغبٓؼ٠ زهین ٗلبز زكتطچ٠ ضا١ٜ٘ب الظٕ است  7-2-3

 تطچ٠ ضا تٌ٘یْ ٝ پس اظ اع٘یٜبٙ اظ غحت اعالػبت ٛسجت ث٠ حجت ٛبٕ زض سبٗب٠ٛ حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی زٝضٟ ١بی آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.اٛتربثی( ایٚ زك

7-2-4    ٗ ٞظضیی  ٗتوبضی ثبیس یي هغؼ٠ ػٌس رسیس ذٞز ضا ثب ٗطرػبت شیْ اسٌٚ ٛ٘ٞزٟ ٝ كبیْ آٙ ضا ثطای اضسبّ زض سبٗب٠ٛ حجت ٛیبٕ آٌتطٝٛیٌیی زٝضٟ ١یبی آ

 ٘بیس.آٗبزٟ ٛ

اس قثیل یا آهَسضگاُ ایي پس در کلیِ هذارک غادرُ اس طزف هزکش آهَسضی تذکز: هتقاضیاى تَجِ داضتِ تاضٌذ فایل تػَیزی تْیِ ضذُ اس  

 :کارت ضٌاسایی ٍ گَاّیٌاهِ هْارت هَرد تْزُ تزداری قزار هی گیزد

 شذیطٟ ضسٟ ثبضس. jpgٝ ثب كطٗت  dpi 100ثب زضر٠ ٝضٞح   6×4یب  3×4زض هغغ كبیْ ٗطثٞع٠ الظٕ است  -آق

 ت ثبضس.یًیٔٞ ثب 70حزٖ كبیْ تػٞیط اضسبٓی ثبیس ً٘تط اظ  -ة

 پیٌسْ ثبضس. 300×400پیٌسْ ٝ حساًخط 200×300اثؼبز تػٞیط اضسبٓی ثبیس حساهْ -ح

 ٠ُٛٞ حبضی٠ ظائس ثبضس.ی٠ ضسٟ ٝ كبهس ١طتػٞیط ثبیس زض ر٢ت غحیح ٝ ثسٝٙ چطذص ت٢-ت

ضٞز زض تػٞیط ٝرٞز  یس ٝاضح ٝ ٗطرع ثٞزٟ ٝ احط ٢ٗط ، ٠ِٜٜٗ ٝ سبیط ٗٞاضزی ٠ً ٜٗزط ث٠ ٗرسٝش ضسٙ ٝ ٛبٗطرع ثٞزٙ چ٢طٟ ٗتوبضی ٗیتػٞیط ٗتوبضی ثب-ث

 ٛساضت٠ ثبضس.

 پس ظٗی٠ٜ تػٞیط ثبیس ًبٗالً سلیس ثبضس. -د

 http://reg.portaltvto.comثی٠ ٛطیبٛی    زٝضٟ ١یبی آٗٞظضیی   سبٗب٠ٛ حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌیی ث٠  ٗتوبضیبٙ پس اظ آٗبزٟ ٛ٘ٞزٙ كبیْ تػٞیطی ٝ اعالػبت الظٕ

   ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.

اٛتربة زٝضٟ ض سبٗب٠ٛ ٛسجت ث٠ ٗتوبضی ٗی تٞاٛس یب ثطاسبس ًس زٝضٟ اٛتربثی ٠ً اظ ایٚ زكتطچ٠ استرطاد ٛ٘ٞزٟ ٝ یب ثط اسبس تؼییٚ ٛبٕ استبٙ، ٛبٕ حطك٠، رٜسیت ٝ... ز

 آٗٞظضی ٗٞضز ٛظط اهسإ ٛ٘بیس.

ضٜبس٠ ضه٘ی( ٝ  5 )پطٝٛسٟ  ض٘بضُٟبٕ ثؼسی پطزاذت ٝر٠ حجت ٛبٕ زٝضٟ )١بی( اٛتربثی است. ثطای ایٚ ٜٗظٞض اعالػبتی ضا ٠ً زض ًبضت اػتجبضی زضیبكت ًطزٟ ایس ضبْٗ 

ٝ اعالػیبت ثریص ١یبی    ضا اٛتربة « ضطٝع حجت ٛبٕ»سپس ُعی٠ٜ  ،ضٞز ثب زهت ٝاضز ٛ٘بییس ضه٘ی( ضا ث٠ ١٘طاٟ ػجبضتی ٠ً زاذْ ًبزض ٗطثٞع٠ ٗطب١سٟ ٗی 6 ) پطزاذت

 ًٜیس.كطزی، تػٞیط، تحػیٔی، پستی ٝ ... ٝاضز

 تذکزات هْن: 

 ٍرٍد کلیِ اطالػاتی کِ تا ػالهت * در فزم هطخع ضذُ اًذ الشاهی است. -1

در ّز یک اس هزاحل پیذیزش، آهیَسش ٍ   در سهاى ثثت ًام اػالم هی ًوایذ تا هستٌذاتی کِ  هتقاضیّز گًَِ هغایزت تیي اطالػاتی کِ  -2

 ٍ ٍجِ ثثت ًام هستزد ًخَاّذ ضذ. هَجة هلغی ضذى پذیزش فزد خَاّذ ضذ ،ٍ ّوچٌیي ػذم رػایت ضزایط السم ارائِ خَاّذضذآسهَى 

 تاضذ لذا تِ هتقاضیاى اکیذاً تَغیِ هی ح تحت ّیچ ضزایطی هقذٍر ًویاهکاى اغال تثػزُ: تا تَجِ تِ ایٌکِ پس اس تاییذ ًْایی اطالػات،

 ضَد اطالػات ٍارد ضذُ را تِ دقت کٌتزل ًوَدُ ٍ درغَرت اطویٌاى اس غحت آًْا ًسثت تِ تاییذ ًْایی اقذام ًوایٌذ.

ٗطرػبت زٝضٟ آٗٞظضی، ظٗبٙ  ، ٗطرػبت كطز،پطٝٛسٟض٘بضٟ ضا ٠ً حبٝی « ث٠ ٗطًع آٗٞظضیٗتوبضی ثط٠ُ ٗؼطكی »پس اظ تبییس ٢ٛبیی اعالػبت، ٗتوبضی  7-2-5

ٗطب١سٟ ذٞا١ٜس ًطز ٠ً الظٕ است ٛسجت ث٠ چبح ٝ ٢ِٛساضی آٙ تب ظٗبٙ ٗطارؼ٠ ثی٠   ،زهین ٗطارؼ٠ كطز ث٠ ٗطًع آٗٞظضی ٝ آزضس ٗطًع آٗٞظضی ذٞا١س ثٞز

  ٗطثٞع٠ اهسإ ٛ٘بیٜس.یب آٗٞظضِبٟ ٗطًع آٗٞظضی 

7-2-2  متقاضیان السم است با توجه به مصوبه مجلس شورای اسالمی مبلغ 04444 ریال معادل چهار هشار تومان بابت مشاوره و هذایت 

آموسشی و 04444 ریال معادل پنج هشار تومان بابت ثبت نام هز دوره آموسش فنی و  حزفه ای پزداخت نماینذ که اس طزیق مزاجعه به بخش 

 خزیذ کارت اعتباری  سامانه ثبت نام الکتزونیکی ساسمان آموسش فنی و حزفه ای کشور و پزداخت اس طزیق شبکه شتاب امکان پذیز می باشذ.

 تذکز مهم :مدت اعتبار کارت های اعتباری تا پایان سال جاری و ثبت نام در یک دوره آموسشی می باشد. 
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ٛبٕ ًبضثطی ٝ ضٗع ٝضٝز زائ٘ی ر٢ت اعالع ًبضآٗٞظ اظ ٝضؼیت ًٔی٠ زٝضٟ ١بی آٗٞظضی اٛتربثی زض ١ط ظٗبٙ تٞسظ سبٗب٠ٛ  ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ ثطای ١ط ٗتوبضی 7-2-6

ٓصا ث٠ ٗتوبضیبٙ تبًیس ٗی ُطزز ٛسجت  ،حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی تٞٓیس ذٞا١س ضس ٝ استلبزٟ اظ آٙ ر٢ت اعالع اظ ٛتبیذ آظٗٞٙ ١بی پبیبٙ زٝضٟ ضطٝضی ٗی ثبضس

٢ِٛساضی آٙ اهسإ ٛ٘بیٜس. ث٠ حلظ ٝ

ظٗبٛی كٞم هبثْ تـییط ثٞزٟ ٝ زض اذتیبض ضئیس ٗطًع ٗطثٞع٠ ٗی ثبضس.

ٓصا ث٠ ٗتوبضیبٙ تٞغی٠ ٗی ضٞز زض ١٘بٙ ضٝظ١بی اٝٓی٠ ٛسیجت   ثست٠ ذٞا١س ضس. حجت ٛبٕثب تٌ٘یْ ظطكیت سبٗب٠ٛ  ٝ ث٠ ای٠ٌٜ ٢ٗٔت حجت ٛبٕ ٗحسٝز استثب تٞر٠ 

 ث٠ حجت ٛبٕ اهسإ ٛ٘بیٜس.

بیی ث٠ ٗطًع ٗطثٞع٠ ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.تصًط ٢ٖٗ: ضطٝضت زاضز ًٔی٠ ٗتوبضیبٙ زض ظٗبٙ زضد ضسٟ زض كطٕ ٗؼطكی ٗتوبضی ث٠ ٗطًع ر٢ت اٛزبٕ پصیطش ٢ٛ

8- هْلت ثثت ًام:

ثبت نام دوره هاي آموزشی  سال1398از یک ماه قبل از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز قبل از زمان پذیرش نهایی ادامه دارد. در ضمن بازه



 

 پیص ًَیس اطالػات فزدی  -1فزم ضوارُ 

 * ٛبٕ پسض: -3 * ٛبٕ ذبٛٞازُی: -2 * ٛبٕ: -1

 * رٜسیت:- 4

      ٙظ ٗطز 

 * ض٘بضٟ ٗٔی: -6 * ض٘بضٟ ضٜبسٜب٠ٗ: - 5

          
 

 تبضید تٞٓس:* -7

 ضٝظ           ٗبٟ                 سبّ     

        3 1 
 

 * ٗحْ تٞٓس: -1

 

 : *ٝضؼیت تب١ْ -9

 

 * تبثؼیت: -2 زیٚ:-10

 ٝضؼیت تحػیٔی:*-12

 آٗٞظ زاٛص 

 ٞزاٛطز 

 ْكبضؽ آتحػی         

 ْػسٕ اضتـبّ ث٠ تحػی 

 ٗوغغ تحػیٔی: *آذطیٚ -13

 اثتسایی                        ٟپبیبٙ زٝض

 ضا١ٜ٘بیی

               ٖٔزیپ          ٖٔكٞم زیپ   

        ًبضضٜبسی                ًبضضٜبسی

 اضضس

      زًتطی                  

 ضضت٠ تحػیٔی: -14

 

                :آذطیٚ ٗوغغ تحػیٔی ٗؼسّ -16 : ُطایص-15
  

 اضتـبّ: *ٝضؼیت -18 ٝضؼیت ٛظبٕ ٝظیل٠: *-17

  هجالً ضبؿْ)ثی٠٘ ثیٌبضی( ثیٌبض 

  ًٞبضر         ْضبؿ  ٞزاٛطز 

  زاٛص آٗٞظ    سطثبظ ذب٠ٛ زاض 
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 ٝضؼیت رس٘بٛی:*-22

            ٖٓسب                                 ثی٘بض هٔجی 

 تٞاٙ ش١ٜی ًٖ          

 

 ًس پستی زٟ ضه٘ی: *-23

          
 

 ض٘بضٟ تٔلٚ حبثت : *-24

 ض٘بضٟ تٔلٚ:

 

 پیص ض٘بضٟ:

  ض٘بضٟ تٔلٚ ١٘طاٟ:*-25

 

 آٌتطٝٛیي:پست -26

 آزضس ٗحْ سٌٞٛت: * -27

  استبٙ :                            ض٢طستبٙ:                                  ض٢ط :                                   ذیبثبٙ :

 ًٞچ٠:                             پالى :

 كطاذٞاٛی كبیْ تػٞیط ٗتوبضی: *                                 -28
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 پیص ًَیس اطالػات دٍرُ اًتخاتی -2ضوارُ  فزم

 ٗؼطكی ضسٟ اظ:*-29

     ثی٠٘ ثیٌبضی         آٗٞظش ٝ پطٝضش           ٟزاٛطِب 

   ً٘یت٠ اٗساز            ثسیذ                          اغٜبف 

  غٜبیغ                    آظاز                          ٛبٕ:              سبیط 

ٛبٕ ٗطًع آٗٞظضیی /آٗٞظضیِبٟ ٗحیْ    -32 ٛبٕ ض٢طستبٙ ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟ: -31 ٛبٕ استبٙ ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟ: *-30

 ثطُعاضی زٝضٟ: *

 آٗٞظضی: *ًس زٝضٟ  -35 ٛبٕ ُطٟٝ آٗٞظضی:  -34 ٛبٕ ذٞض٠ آٗٞظضی:  -33

 ثبضٖ  ٛ٘ی         ثبضٖ  ٗی                      ٗتوبضی استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی -36

  

 

 

 یا آهَسضگاُ ّای آساد ًوًَِ تزگِ هؼزفی هتقاضی تِ هزکش -3فزم ضوارُ 

ٗطیرع ضیسٟ ثیب    ٗوتضی است زض ظٗیبٙ   ٗتوبضی ٗحتطٕ: ٗطاحْ حجت ٛبٕ ض٘ب ثب ٗٞكویت ث٠ ضطح شیْ غٞضت پصیطكت.

ٗسضى تحػیٔی، ًبضت پبیبٙ ذسٗت )زض غٞضت ٝرٞز( ٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت )ثی٠   ًبضت ٗٔی، ١٘طاٟ زاضتٚ اغْ ضٜبسٜب٠ٗ،

ث٠ آزضس ٜٗسضد  آٗٞظضِبٟ ١بی آظاز یب ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ثطای زٝضٟ ١بی سغح زضر٠ یي( ٝ ثطٍ ٗؼطكی ث٠ ٗطًع آٗٞظضی

 زض ایٚ ثط٠ُ ٗطارؼ٠ ٛ٘بییس.

 ػٌس

 ٗتوبضی

 ٛبٕ: ض٘بضٟ پطٝٛسٟ:

 ض٘بضٟ ٗٔی: ٛبٕ پسض: ٛبٕ ذبٛٞازُی:

 تبضید ضطٝع زٝضٟ: ٛبٕ زٝضٟ آٗٞظضی: ًس زٝضٟ آٗٞظضی:

 تبضید آظٗٞٙ پبیبٙ زٝضٟ: ٛٞثت آٗٞظضی: تبضید ذبت٠٘ زٝضٟ:

 ض٘بضٟ ت٘بس ٗتوبضی: ٗتوبضی استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضكب١ی:

 آظاز:ظٗبٙ ٗطارؼ٠ ث٠ ٗطًع آٗٞظضی/ آٗٞظضِبٟ 

 ضٝظ:                           ٗٞضخ:                 سبػت:
 آزضس ٗحْ سٌٞٛت ٗتوبضی:

 :ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟآزضس 

 آزضس ٝة سبیت ٗطًع آٗٞظضی/آٗٞظضِبٟ آظاز:                                                   ض٘بضٟ ت٘بس:



ّای دیگز استاىهؼزفی هتقاضی غیز تَهی اس  -4فزم ضوارُ 

................. ىحزفِ ای استا تِ : ادارُ کل آهَسش فٌی ٍ

حزفِ ای استاى................... ادارُ کل آهَسش فٌی ٍ اس:

هَضَع: هؼزفی هتقاضی جْت ضزکت در دٍرُ

سالم ػلیکن

......... تا ػٌایت تِ تقاضای آقای / خاًن ................................. فزسًذ........................ تا ضوارُ پزًٍذُ ..............  ،احتزاهاً     

................................. جْت ضزکت در دٍرُ آهَسضی .................................................... تا کذ................ در هزکش .............

آى استاى، خَاّطوٌذ است تا تَجِ تِ ػذم اجزای دٍرُ هذکَر در ایي استاى ، دستَر فزهاییذ ّوکاری السم جْت پذیزش ٍ

 استفادُ ًاهثزدُ اس اهکاًات ضثاًِ رٍسی هثذٍل فزهایٌذ.

فٌی ٍ حزفِ ای استاى .....................هذیز کل آهَسش  

شماره:

تاریخ:



عنوان دوره هاي آموزشی مراکز ثابت دولتی                                                                  
پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980903 13980207 مرد 700 لوله کش گاز خانگی و تجاری )کار و دانش( مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2798022

13980701 13980207 زن 300 کمک حسابدار مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2798040

13980616 13980207 مرد 448 تعمیرکار ماشین های الکتریکی مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2798240

13980717 13980207 مرد 448 تعمیرکار ماشین های الکتریکی مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2806884

13980627 13980214 مرد 384 برقکار ساختمان مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2806599

13980701 13980221 مرد 450 تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2807128

13980925 13980223 مرد 720 تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 * مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2828391

13980917 13980228 مرد 672 تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی درجه 2 مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2828495

13980703 13980230 زن 340 کمک متصدی تنظیم اسناد مالی مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2830853

13980717 13980301 مرد 372 تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی * مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2798371

13980701 13980308 مرد 312 PLC کارور مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2822713

13981014 13980312 مرد 720 تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 * مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2845098

13980801 13980312 مرد 480 تعمیرکار برق خودرو درجه 2 * مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2845366

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2842837
تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری 

)کار و دانش(
13980806 13980315 مرد 480

13980919 13980320 مرد 672 تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی درجه 2 مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2852642

13981011 13980326 مرد 672 تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی درجه 2 مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2852659

13980717 13980328 مرد 384 برقکار ساختمان مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2818512

13980620 13980401 زن 131 تکه دوز با چرخ مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2856095

13980630 13980402 مرد 300 CNC تراشکار مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2861785

13980626 13980408 زن 268 دوزنده کیف چرمی با دست مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2847852

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2866548
 ) E6 جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی

SMAW( )کار و دانش(
13980706 13980408 مرد 213

13980821 13980408 مرد 312 PLC کارور مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2867367

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2853497
مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های 

سبک
13980623 13980412 مرد 192



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980624 13980415 مرد 120 راه اندازی موتورهای الکتریکی AC با کنتاکتورها مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2851489

13980620 13980415 مرد 160 سرویس و نگهداری خودرو * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2862601

13980907 13980418 زن 230 کاربر اتوماسیون اداری مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2852908

13980621 13980419 مرد 104 smaw جوشکاری دستی با فرایند مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2878054

13980703 13980425 زن 217 سرمه دوز مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2880722

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2878694
برقکار صنعتی پروژه )خاص منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس(
13980625 13980426 مرد 160

13980630 13980426 مرد 128 AUTO CAD کارور مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2885971

13980710 13980426 زن 256 فروشنده گیاهان دارویی مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2885981

13980818 13980430 مرد 648 تراشکار مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2878376

13980804 13980430 مرد 322 Autocad نقشه کش ساختمان با مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2889046

13980730 13980430 مرد 250 متصدی فروش مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2889513

مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2890637
برقکار صنعتی پروژه )خاص منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس(
13980630 13980431 مرد 160

13980631 13980501 زن 100 سخنرانی حرفه ای مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2876930

13980713 13980506 مرد 160 سرویس و نگهداری خودرو * مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2896372

13980625 13980506 زن 130 حسابدار عمومی مقدماتی )کار و دانش( مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2897029

13981004 13980507 مرد 496 SMAW جوشکارسازه های فوالدی با فرایند مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2865224

13980624 13980507 مرد 94 )CFL(تعمیرکار المپ های الکتریکی کم مصرف مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2878404

13980623 13980509 مرد 112 کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2897615

13980617 13980509 زن 64 تولید کننده تراریوم مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2900925

13980811 13980510 زن 322 Autocad نقشه کش ساختمان با مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2895546

13980625 13980512 مرد 80 آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک  خودرو مرکز شماره یک بندربوشهر )دومنظوره( 2880502

13980625 13980512 زن 130 ICDL کاربر مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2896920

13980620 13980512 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2899361



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980701 13980512 مرد 100 GPS کارور مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2902432

13980717 13980514 مرد 130 ICDL کاربر مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2904375

13980909 13980515 مرد 300 CNC تراشکار مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2906456

13980802 13980519 مرد 303 کمک برقکار ساختمان مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2910234

13980627 13980519 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2910390

مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2910538

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی 

دستی)smaw()خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس(

13980616 13980519 مرد 100

13980617 13980520 زن 30 +CompTIA Network مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2896498

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2915188
مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های 

سبک
13981014 13980522 مرد 192

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2878597
جوشکار لوله های گاز با فشار باال با گاز محافظ 

آرگون)خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(
13980902 13980523 مرد 260

13980721 13980523 مرد 200 تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروی سبک مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2910230

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2902138
برقکار صنعتی پروژه )خاص منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس(
13980710 13980526 مرد 160

13980722 13980527 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2918182

13980715 13980528 مرد 165 لوله کشی صنعت نفت مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2902140

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2902141
نصاب و سرویسکار دستگاه های سختی گیر و 

تصفیه آب خانگی
13980720 13980529 مرد 105

13980707 13980529 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2921852

13980701 13980530 زن 77 )E-Citizen( شهروند الکترونیکی مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2922724

13980707 13980530 مرد 90 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2922748

13980828 13980602 زن 260 چهل تکه دوز با دست مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2924300

13981029 13980603 مرد 300 نصاب  وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2902142

13980714 13980603 زن 130 ICDL کاربر مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2918553

13980708 13980604 زن 130 متصدی کافی شاپ مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2922113



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980812 13980605 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2899398

13980721 13980609 مرد 90 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2910243

مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2910248
برقکار صنعتی پروژه )خاص منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس(
13980808 13980609 مرد 160

13981021 13980609 مرد 312 PLC کارور مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2929526

13980722 13980610 مرد 90 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2929792

13980806 13980612 زن 90 Photoshop کارور مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2885606

13980702 13980612 مرد 40 بکارگیری HSE در صنایع )مقدماتی( مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2924641

13980820 13980612 زن 130 ICDL کاربر مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2926232

13980825 13980612 زن 166 حکاک میوه و سبزی آرا مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2933277

13980926 13980612 مرد 210 نقشه بردار مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2933454

13980814 13980613 مرد 200 ابزار دقیق کار پروژه مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2919471

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2933742
 Google تهیه و تفسیر تصاویر ماهواره ای با

Earth pro
13980710 13980613 مرد 55

13980709 13980613 زن 90 معرق کار کاشی و سرامیک مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2934442

13980912 13980616 مرد 400 نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 )کار و دانش( مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2915783

13980722 13980616 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2919521

13980631 13980618 مرد 30 سیستم های لوله کشی سرد و گرم و فاضالب مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2939143

مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2939275
سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان)ویژه 

برقکاران تجربی ساختمان(
13980707 13980618 مرد 64

13980626 13980620 مرد 22 سیم بندی آیفون تصویری ) یک طبقه ( مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2939959

مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2940415
تهیه مواد اولیه دارویی گیاهی  معدنی و حیوانی )از 

بازار(
13980714 13980620 زن 86

13980906 13980624 مرد 200 تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروی سبک مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2910239

13980821 13980624 زن 193 دوزنده و تزئین کار لباس مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2924237

13980709 13980624 مرد 45 قطعه شناسی )ویژه تولیدات شرکت سایپا( مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2944247



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2911680
طراحی مدارات الکترونیک 

ELECTRONIC WORKBENCH  
13980701 13980625 مرد 24

13980720 13980625 زن 100 محرق کار ساقه گندم مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2935844

13980715 13980626 مرد 60 مفصل بندی کابلهای برق مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2878842

مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2926858
طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای 

JOOMLAبا
13980909 13980626 مرد 90

13980801 13980630 مرد 120 راه اندازی موتورهای الکتریکی AC با کنتاکتورها مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2946888

13980717 13980631 مرد 70 سرپرستی تابلو سازی برق مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2948382

13980811 13980631 زن 108 شلوار دوز  * مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2948422

13980913 13980701 زن 90 Illustrator کارور مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2948683

13980918 13980701 زن 96 سازنده چند رسانه ای با )EDIUS( برای تدوین مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2948744

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2948978
برقکار صنعتی پروژه )خاص منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس(
13980902 13980701 مرد 160

13980902 13980701 مرد 160 سرویس و نگهداری خودرو * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2948981

13981114 13980702 مرد 448 تعمیرکار ماشین های الکتریکی مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2942812

13981129 13980702 مرد 500 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2947582

13980811 13980702 زن 100 سخنرانی حرفه ای مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2948082

13980819 13980702 زن 96 رایانه کار حسابداری مالی )کار و دانش( مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2950443

13980729 13980702 زن 92 خواندن نقشه های اسکلت فلزی مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2950830

13981007 13980702 زن 128 AUTO CAD کارور مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2951007

13981226 13980703 مرد 700 لوله کش گاز خانگی و تجاری )کار و دانش( مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2912097

مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2939198
سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان)ویژه 

برقکاران تجربی ساختمان(
13980721 13980703 مرد 64

13980811 13980703 مرد 120 راه اندازی موتورهای الکتریکی AC با کنتاکتورها مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2951490

13980813 13980704 زن 100 سخنرانی حرفه ای مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2948114



دوره هاي آموزشی سیار شهري
پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980814 13980706 زن 90 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2953645

13980910 13980706 زن 128 AUTO CAD کارور مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2954203

13981008 13980706 زن 250 درودگری)مقدماتی ویژه دانشجویان( مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2954361

13981102 13980707 مرد 320 جوشکار گاز محافظ ارگون مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2948991

مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2950887
دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه 

Google Sketch Up بعدی با نرم افزار
13980906 13980707 زن 99

مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2950980

طراحی معماری و مدل سازی سه بعدی بانرم افزار 

Trimble Sketch up  و رندرگیری با 

Varyپالگین

13980920 13980707 زن 100

13981010 13980707 زن 347 تکثیر و پرورش گل های آپارتمانی مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2955541

13980828 13980708 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2955078

13981203 13980708 مرد 390 برقکار ساختمان درجه 1 * مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2956464

13981221 13980708 مرد 496 SMAW جوشکارسازه های فوالدی با فرایند مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2956562

13980818 13980708 مرد 100 تعمیرکار دستگاه محافظ برق مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2956785

13980827 13980708 مرد 160 سرویس و نگهداری خودرو * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2957052

13980910 13980709 زن 200 مربی مهد کودک مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2944149

13980924 13980709 زن 300 سفره آرای مجالس مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2955230

13980829 13980709 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2957713

13980715 13980709 مرد 22 سیم بندی آیفون تصویری ) یک طبقه ( مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2958641

13980808 13980710 زن 90 معرق کار کاشی و سرامیک مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2955654

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2959104
تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری 

)کار و دانش(
13981227 13980713 مرد 480

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961123
 Google تهیه و تفسیر تصاویر ماهواره ای با

Earth pro
13980801 13980713 مرد 55

13980903 13980713 مرد 130 ICDL کاربر مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2961380

13980930 13980713 مرد 160 سرویس و نگهداری خودرو * مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2961760

13980730 13980714 زن 24 TCP/IP پروتکل مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2940569



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980627 13980216 مرد 450 مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2812132

13981106 13980218 زن 880 گبه باف )خاص افراد با نیازهای ویژه( مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2824171

13980620 13980408 زن 90 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2863960

13980620 13980408 زن 90 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2863961

13980822 13980410 زن 450 قالی باف درجه 2 )کار و دانش( مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2870252

13980617 13980412 مرد 160 سرویس و نگهداری خودرو * مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2872974

13980617 13980415 زن 200 مانتو دوز مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2870256

13980617 13980417 زن 149 عروسک دوز مقدماتی مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2875619

13980623 13980418 زن 174 مربی نقاشی کودک مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2876327

13980626 13980418 زن 130 نقاش شیشه های تزئینی ) ویترای ( مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2876329

13980624 13980423 مرد 165 پرورش دهنده قارچ دکمه ای مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2881909

13980617 13980424 مرد 130 ICDL کاربر مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2883358

13980801 13980426 مرد 400 نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 )کار و دانش( مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2885496

13980621 13980429 زن 106 تولید کننده نشاء صیفی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2887181

13980906 13980430 مرد 430 مینا کار سفال مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2887411

13981226 13980431 زن 960 قالیباف )خاص افرادبانیازهای ویژه ( مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2890590

13980802 13980501 زن 380 تصویر بردار مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2888417

13980620 13980501 زن 50 سبزی آرایی ، سفره آرایی و میوه آرایی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2890399

13980625 13980502 زن 65 تزئین کیک مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2890289

13980626 13980502 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2891678

13980627 13980505 مرد 160 پرورش دهنده گوسفند مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2894907

13980624 13980506 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2893116

13980625 13980507 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2893106

13980707 13980512 زن 130 ICDL کاربر مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2902682

13980620 13980512 زن 96 سازنده چند رسانه ای با )EDIUS( برای تدوین مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2901049



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980625 13980512 زن 320 گلیم باف درجه 2 )کار و دانش( مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2903206

13980724 13980513 مرد 200 پرورش دهنده زنبور عسل مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2902399

13980617 13980513 مرد 70 کارور WORD )کار و دانش( مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2902152

13980624 13980514 زن 130 خیاط لباس های کشی )کار و دانش( مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2884530

13980825 13980516 زن 320 عروسک دوز مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2875587

13980708 13980516 زن 106 تولید کننده نشاء صیفی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2902334

13980706 13980519 زن 250 بافنده گلیم تابلویی)تاپستری( مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2908564

13980616 13980520 مرد 90 سخت افزار روبوتیک مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2912436

13980814 13980522 زن 460 نازک دوز زنانه درجه 2* مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2914252

13980702 13980522 زن 217 قالب باف پوشاک مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2914469

13980620 13980523 زن 72 تولید خانگی میوه های خشک مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2916075

13980715 13980523 زن 130 طراح و نقاش روی پارچه مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2853656

مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2884340
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی)سطح 

مقدماتی(
13980627 13980526 زن 96

13980708 13980526 زن 120 تعمیرکار لباس مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2895441

13980903 13980526 زن 180 مانتو دوز * مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2908058

13980829 13980526 مرد 250 آتش نشان مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2918961

13980621 13980527 زن 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2919191

13980625 13980528 زن 70 عكاس عمومی)آنالوگ( مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2896675

13980620 13980528 زن 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2919380

13980706 13980528 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2908865

13980620 13980529 زن 70 عكاس عمومی)آنالوگ( مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2914304

13980707 13980529 زن 102 دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2920936

13980620 13980530 مرد 66 دریل کار و اره کار * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2903465

13980822 13980601 زن 270 کیک ساز مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2922315

13980627 13980602 زن 137 دوخت لباس دخترانه مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2894961

13980806 13980603 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2925725



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980710 13980604 زن 130 حسابدار عمومی مقدماتی )کار و دانش( مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2926916

13980617 13980604 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2920618

13980721 13980604 زن 130 مدیر کسب و کار الكترونیكی مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2926619

13980729 13980604 مرد 130 مدیر کسب و کار الكترونیكی مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2926656

13980710 13980604 زن 130 نقاش شیشه های تزئینی ) ویترای ( مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2926806

13980625 13980605 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2906835

13980616 13980605 زن 30 فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2926247

13980626 13980606 زن 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2926470

مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2924727
سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان)ویژه 

برقكاران تجربی ساختمان(
13980627 13980607 مرد 64

13980627 13980609 زن 76 قالی باف تابلویی )کار و دانش( مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2928906

13980626 13980609 زن 76 قالی باف تابلویی )کار و دانش( مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2928912

13980624 13980609 مرد 40 بكارگیری HSE در صنایع )مقدماتی( مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2928920

13980617 13980609 مرد 20 طراحی اشیا در سیاه قلم مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2929798

13980911 13980613 زن 230 کاربر نرم افزار اداری * مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2934451

13980801 13980613 مرد 130 ICDL کاربر مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2933886

13980801 13980613 زن 130 ICDL کاربر مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2933891

13980623 13980616 مرد 82 نقشه کشی اولیه و نقشه خوانی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2929804

13980909 13980616 زن 275 دوزنده لباس بدون الگو مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2936574

13980918 13980616 زن 300 بافنده ترکیبی قالی و گلیم مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2895366

13980626 13980616 زن 19 انجام عملیات کمک های اولیه مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2932799

13980828 13980616 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2934078

13981001 13980616 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2934105

13980627 13980616 زن 43 انجام دوخت اولیه لباس دخترانه و پسرانه مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2935702

13980827 13980617 مرد 322 Autocad نقشه کش ساختمان با مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2912590

13980714 13980617 زن 56 نقشه کشی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2919863



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980707 13980617 زن 55 کیک پزی بدون فر مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2937332

13980724 13980618 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2939474

13980722 13980618 زن 142 صدف ساز مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2938519

13980716 13980620 زن 96 رایانه کار حسابداری مالی )کار و دانش( مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2905187

13980713 13980623 زن 63 تولید خانگی ترشی و شور مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2936359

13980626 13980623 زن 18 دوخت شنل )پانچ( ساده مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2942828

13981211 13980623 زن 576 کمک تایپیست ) خاص افراد با نیازهای ویژه( مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2942850

مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2944309
سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان)ویژه 

برقكاران تجربی ساختمان(
13980709 13980624 مرد 64

13980709 13980624 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2944763

13980720 13980625 زن 93 حصیر باف بومی جنوب مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2895581

13980819 13980626 زن 138 بافنده شبه قالی ) فرشینه ( مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2925679

13980820 13980626 زن 65 تزئین کیک مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2936034

13980822 13980626 زن 460 نازک دوز زنانه درجه 2* مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2943354

13980720 13980630 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2945101

13980721 13980630 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2945687

13980716 13980630 زن 70 کارور WORD )کار و دانش( مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2885616

13980715 13980630 زن 50 Word کاروری مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2895639

13980818 13980630 مرد 160 سرویس و نگهداری خودرو * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2903753

13980811 13980630 مرد 137 برقكار ساختمان مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2942827

13980721 13980630 زن 67 پرورش گیاهان آپارتمانی در منزل مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2945710

13980730 13980631 زن 75 پولک و منجوق دوز )کار و دانش( مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2949177

13980801 13980631 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2949182

13980801 13980631 مرد 114 پرورش دهنده خرما مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2948470

13980801 13980701 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2945713



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980801 13980701 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2945719

13980801 13980701 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2945725

13980913 13980703 زن 232 گبه باف مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2902710

13980909 13980706 مرد 206 بازرس فنی جوش مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2952902

13980721 13980706 مرد 60 مفصل بندی کابلهای برق مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2953573

13980721 13980706 مرد 60 طراحی سیستمهای اتصال زمین مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2953621

13980920 13980707 زن 200 مانتو دوز مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2955587

13980801 13980708 زن 66 شمع ساز مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2942910

مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2951051
دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه 

Google Sketch Up بعدی با نرم افزار
13980829 13980709 زن 99

13980902 13980709 زن 252 قالب دوز مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2958268

13980729 13980710 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2958645

13980925 13980710 زن 370 مكرمه باف مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2959965

13980828 13980713 مرد 90 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2962185

13980909 13980714 زن 142 صدف ساز مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2962176

13980909 13980714 مرد 142 صدف ساز مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2962192

13980903 13980714 مرد 250 حصیرباف مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2962193

13980813 13980716 زن 50 Microsoft Power Point 2016 مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2964158

13980814 13980716 زن 60 Microsoft Excel 2016 مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2964218



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2948977
برقکار صنعتی پروژه )خاص منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس(
13980903 13980714 مرد 160

13980911 13980714 زن 130 کشتکار گلخانه ای خیار مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2961839

13981211 13980714 مرد 400 نصاب کابینت چوبی مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2963300

13980825 13980715 مرد 100 GPS کارور مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961124

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2947552
برقکار صنعتی پروژه )خاص منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس(
13980917 13980716 مرد 160

13980906 13980716 مرد 165 لوله کشی صنعت نفت مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2957058

13980912 13980716 زن 202 متصدی تولید گیاهان دارویی ارگانیک مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2957962

13980903 13980722 مرد 130 تعمیر موتورخودرو بنزینی مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2942816

مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2945096
طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای 

JOOMLAبا
13981001 13980804 زن 90

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2957246
جوشکار لوله های گاز با فشار باال با گاز محافظ 

آرگون)خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(
13981022 13980807 مرد 260

13981011 13980815 مرد 200 ابزار دقیق کار پروژه مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2956804

13981008 13980918 مرد 60 مفصل بندی کابلهای برق مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2947560



دوره هاي آموزشی پادگان و زندان

پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980806 13980314 مرد 480 تعمیرکاربرق خودرو مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2846529

13980806 13980318 مرد 480 تون اپ )تنظیم کارموتور( مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2849481

13980630 13980402 مرد 300 نصاب  وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2862615

13980623 13980430 مرد 180 پیرایشگر مردانه مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2889015

13980713 13980431 مرد 250 آتش نشان مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2887740

13981121 13980502 مرد 672 تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی درجه 2 مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2893307

مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2896567

جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی 

دستی)smaw()خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس(

13980728 13980506 مرد 100

13980706 13980519 مرد 126 کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2892803

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2912849
 ) E3 جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی دستی

SMAW( )کار و دانش(
13980820 13980521 مرد 288

13980822 13980521 مرد 300 نصاب  وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای واسپیلت مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2912851

13980703 13980527 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2919390

13980625 13980529 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 2902435

13980707 13980529 مرد 130 تعمیرکار تلفن همراه )کارودانش( مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2921518

13980721 13980530 مرد 90 Photoshop کارور مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2921963

مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2909883
سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان)ویژه 

برقكاران تجربی ساختمان(
13980627 13980605 مرد 64

13980814 13980606 مرد 90 Photoshop کارور مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2927665

13980721 13980610 مرد 35 ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده های دستی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930656

13980708 13980610 مرد 35 ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده های دستی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930668

13980713 13980610 مرد 35 ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده های دستی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930679

13980728 13980610 مرد 35 ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده های دستی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930702

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2930856

جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی 

دستی)smaw()خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس(

13980625 13980610 مرد 100
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13980703 13980610 مرد 50 رعایت ایمنی در شبكه های توزیع برق مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2930881

13980628 13980610 مرد 130 ICDL کاربر مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2930931

مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2909886
سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان)ویژه 

برقكاران تجربی ساختمان(
13980716 13980611 مرد 64

مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2909888
سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان)ویژه 

برقكاران تجربی ساختمان(
13980713 13980611 مرد 64

مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930449

جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی 

دستی)smaw()خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس(

13980716 13980611 مرد 100

13980703 13980611 مرد 165 پرورش دهنده قارچ دکمه ای مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2931448

13980624 13980616 مرد 16 کارگر عمومی بنای سفت کار مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2936142

13980701 13980616 مرد 35 ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده های دستی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2936436

13980812 13980617 مرد 180 پیرایشگر مردانه مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2937132

13980630 13980617 مرد 40 بكارگیری HSE در صنایع )مقدماتی( مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2937140

13980715 13980617 مرد 58 پخت نان سنتی )کار و دانش( مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2937146

13980708 13980623 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2941796

13980904 13980630 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2947431

13980714 13980630 مرد 60 بكارگیری HSE در صنایع )پیشرفته( مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2947647

13980905 13980631 مرد 130 تعمیرکار تلفن همراه )کارودانش( مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2948116

13980715 13980631 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2948126

13980806 13980710 مرد 50 کارآفرینی با رویكرد KAB)سطح مقدماتی( مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2957068

13981007 13980714 مرد 82 نقشه کشی اولیه و نقشه خوانی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2963849

13980724 13980715 مرد 40 بكارگیری HSE در صنایع )مقدماتی( مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2947651

13980820 13980715 مرد 110 مسئول ایمنی و آتش نشانی مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2947674

13980926 13980715 مرد 72 کار با قطعات الكتریكی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2963858

13980913 13980716 مرد 112 کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الكتریكی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2963963

13980919 13980717 مرد 112 کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الكتریكی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2963964

13981003 13980722 مرد 72 کار با قطعات الكتریكی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2963861



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2850020
 ) E3 جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی دستی

SMAW( )کار و دانش(
13980706 13980322 مرد 288

13980708 13980412 مرد 240 تعمیر موتورسیكلت درجه 2 * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2862603

13980617 13980415 مرد 112 سیم کشی مدارهای الكتریكی ساختمان به صورت توکار مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2853516

13980706 13980505 مرد 165 پرورش دهنده قارچ دکمه ای مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2885547

13980627 13980509 مرد 160 سرویس و نگهداری خودرو * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2885540

مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2909890
سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان)ویژه 

برقكاران تجربی ساختمان(
13980620 13980519 مرد 64

13980631 13980519 مرد 55 آماده سازی قطعات برای جوشكاری مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2909892

13980620 13980528 مرد 73 سبزی کاری در منزل مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2919696

13980720 13980610 مرد 112 سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روکار مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2930840

13980631 13980623 مرد 16 کارگر عمومی نقاش ساختمان مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2936122

13980801 13980624 مرد 112 سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روکار مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2944215

13980708 13980630 مرد 20 کارگر عمومی برقكار ساختمان مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2947482

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2947649

جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی 

دستی)smaw()خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس(

13980822 13980701 مرد 100

13980811 13980701 مرد 104 smaw جوشكاری دستی با فرایند مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2948986

13980903 13980713 مرد 165 پرورش دهنده قارچ دکمه ای مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961127

13980829 13980713 مرد 154 سبزی کار مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961128

13980911 13980713 مرد 192 مكانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های سبک مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961130

13981011 13980713 مرد 303 کمک برقكار ساختمان مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961131

مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961132
بكارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار 

)بخش خدمات (
13980806 13980713 مرد 80



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2947630
عیب یابی ورفع عیوب دستگاه های سردکننده خانگی و 

تجاری
13981016 13980720 مرد 88

مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2947643
نصب و راه اندازی دستگاه های سردکننده خانگی )ویژه 

محصوالت شرکت سامسونگ(
13980905 13980720 مرد 44

13980909 13980807 مرد 101 کارگر فضای سبز مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961137

13981126 13980813 مرد 352 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961136

13981011 13980819 مرد 192 مكانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های سبک مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2961135

13980811 13980706 مرد 115 ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2954346



دوره هاي آموزشی جوار دانشگاه

پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2847462

جوشكاري با فرایند قوس الكتریكي 

دستي)smaw()خاص منطقه ویژه اقتصادي انرژي 

پارس(

13980624 13980315 مرد 100

13980621 13980410 مشترک 90 Photoshop کارور مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوري اطالعات( 2867237

13981018 13980415 مشترک 230 کاربر اتوماسیون اداري مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوري اطالعات( 2867258

13980630 13980419 مشترک 90 Photoshop کارور مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوري اطالعات( 2867287

13980627 13980425 زن 128 AUTO CAD کارور مرکز شماره نه دشتي )دومنظوره( 2885456

13980706 13980502 زن 128 AUTO CAD کارور مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2892877

13980625 13980528 مشترک 30 +CompTIA Network مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوري اطالعات( 2919398

13980903 13980624 مشترک 90 Photoshop کارور مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوري اطالعات( 2944460

13980912 13980631 مشترک 90 Illustrator کارور مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوري اطالعات( 2948753

13980829 13980701 مشترک 72 SPSS تحلیل آمار توصیفي با استفاده از نرم افزار مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوري اطالعات( 2948770

13980910 13980703 زن 174 مربي نقاشي کودک مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 2952246

13980722 13980707 زن 65 زبان تخصصي هتلداري مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2955512

13980904 13980709 مشترک 130 ICDL کاربر مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2951034

13980818 13980709 زن 50 کارآفریني با رویكرد KAB)سطح مقدماتي( مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2955314

مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوري اطالعات( 2958297
تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار   

ETABS
13981010 13980709 مشترک 150



١٦٠عصرمرد

١٣٠صبحمرد

١٣٠عصرمرد

٦٧٢یکسرهمرد

١٠٠صبحمرد

پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980620 13980409 مرد 150 امدادگر حوادث مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2867866

13980715 13980425 مرد 276 خبرنگار مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2871477

13980717 13980502 زن 312 بافنده پوشاک دومیل مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2893573

13980714 13980507 مرد 320 تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق درجه 2 * مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2894846

13980730 13980508 مرد 538 جوشکار گاز درجه 2 * مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2900059

13980721 13980509 زن 300 دوزنده لباس شب و عروس مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2897858

13980827 13980509 زن 460 نازک دوز زنانه مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 2897934

13980707 13980512 مرد 228 عکاس پرتره و آتلیه مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2902205

13980829 13980513 مرد 450 مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق * مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2903887

13980927 13980514 مرد 700 برقکار ساختمان درجه 2 * مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2903760

13980822 13980514 مرد 390 برقکار ساختمان درجه 1 * مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2903860

13980822 13980514 مرد 58 نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای ارتینگ( مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2903899

13980718 13980514 مرد 270 بنای سفت کار درجه 1 )کار و دانش( مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2905493

13980808 13980519 مرد 320 راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2909790

13980625 13980519 مرد 141 مدیر تور مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2909792

13980801 13980519 مرد 300 کاربر رایانه مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2909800

13981017 13980519 مرد 607 MAG جوشکار قطعات فوالدی )کربنی ( با فرایند مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2910206

13980616 13980519 مرد 115 ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2910237

13981011 13980519 مرد 581 لوله کش و نصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2910295

13980809 13980521 مرد 250 InDesign کاربر گرافیک رایانه ای با مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2913082

13980804 13980521 زن 208 کارشناس شیمی آزمایشگاه آب مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2913126

13981018 13980523 مرد 720 تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 * مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2915730

13980902 13980523 مرد 480 تعمیرکار برق خودرو درجه 2 * مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 2915735

13980724 13980523 زن 172 دوخت لباس نازک زنانه مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2914296

13980617 13980523 زن 67 پرورش گیاهان آپارتمانی در منزل مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2905172

13980813 13980526 زن 250 InDesign کاربر گرافیک رایانه ای با مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2913074

عنوان دوره هاي آموزشی کارآموزي در محیط کار واقعی  – جدول شمار 6



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980809 13980526 مرد 480 طال ساز مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2918392

13980627 13980526 مرد 128 AUTO CAD کارور مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2918796

13980627 13980526 مرد 90 روزنامه نگاری و خبرنویسی مطبوعات و روابط عمومی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2918051

13980627 13980526 مرد 90 روزنامه نگاری و خبرنویسی مطبوعات و روابط عمومی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2918066

13980631 13980527 مرد 139 فن ورز شبکه هوایی برق مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2919467

13980728 13980529 زن 392 اشپزی درجه2 )کار و دانش( مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2920141

13980710 13980529 مرد 256 فروشنده گیاهان دارویی مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 2921064

13980916 13980530 زن 350 کارمند امور اداری مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر )دومنظوره، فناوری اطالعات( 2918364

13980617 13980530 مرد 50 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 2922067

13980631 13980602 مرد 120 نقشه کش کارگاهی سازه های فوالدی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2924412

13980623 13980603 مرد 104 اشپز مخصوص - روز * مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2924577

13980713 13980603 مرد 303 MIG جوشکار سازه های آلومینیومی دریایی با فرآیند مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2925602

13980620 13980604 مرد 51 کارور گیرنده های GPS تک فرکانسه مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2926925

مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930191
جوشکار لوله های گاز با فشار باال با گاز محافظ 

آرگون)خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(
13980814 13980610 مرد 260

13980729 13980610 مرد 161 آتش نشان صنعتی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930604

13980627 13980610 مرد 57 رفتار شناسی حریق مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930623

13980718 13980610 مرد 162 کمک گچ کار درجه 2 )کار و دانش( مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930219

13980713 13980610 مرد 137 سنگ کار درجه 1 )کار و دانش( مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930225

13980706 13980610 مرد 110 آجر نما کار مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2930238

مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2932956
تعمیرکار سیسمتهای تعلیق خودروهای سبک )جلوبندی 

ساز(
13980806 13980612 مرد 170

13980627 13980616 مرد 115 ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2936298



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام مرکز کد دوره

13980729 13980616 زن 60 شیرینی پزی بدون فر )اجاق کاری( مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2933725

13980804 13980617 مرد 125 تعمیر موبایل و تبلت سامسونگ مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2933875

13980902 13980617 مرد 296 سیمانکار * مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2937787

13980627 13980623 مرد 22 تعمیر برق فشار قوی مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2942507

13980909 13980623 مرد 260 تراشکار CNC درجه 2 * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2942525

13980827 13980623 مرد 130 ICDL کاربر مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2934457

13980708 13980623 مرد 50 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2942071

13980711 13980624 مرد 82 نقشه کشی اولیه و نقشه خوانی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2944278

13980720 13980626 مرد 108 مدیر اماکن تفریحی-گردشگری مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2909795

مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2945095
 ) E3 جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی

SMAW( )کار و دانش(
13980730 13980627 مرد 288

13980714 13980630 مرد 60 مفصل بندی کابلهای برق مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2942511

13980801 13980631 مرد 114 تعمیرکار کلیدهای فشار ضعیف)متوسط( مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2942513

13980715 13980631 مرد 58 نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای ارتینگ( مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2948039

13980918 13980631 مرد 320 جوشکار گاز محافظ ارگون مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2948772

13980823 13980631 مرد 214 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 2948802

13981120 13980631 مرد 480 تون اپ )تنظیم کار موتور( درجه 2 * مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2949002

13980808 13980631 مرد 130 اشپز سنتی )کار و دانش( مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2949008

13980819 13980631 مرد 160 پرورش دهنده گوسفند مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2948105

13980811 13980631 مرد 160 پرورش دهنده گوسفند مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2948997

13980812 13980631 مرد 139 فن ورز شبکه هوایی برق مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 2949021

مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2951017
در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه2 )مختص کارودانش  

)*
13980930 13980702 مرد 640

13980724 13980702 مرد 130 افسرHSEدرپروژه های نفتی مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 2951047

13980813 13980707 مرد 120 اپراتور جرثقیل مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 2954739

13981203 13980710 مرد 480 تعمیرکار برق خودرو درجه 2 * مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 2960278

13980717 13980713 مرد 24 کارور انواع باالبر هیدرولیکی )با دکل کشویی مفصلی ( مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 2961948

13980801 13980721 مرد 43 کارآفرینی در گردشگری مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 2909797



١٥٦عصرزن

٢٤٠صبحزن

٨٨٠صبحزن

دوره های آموزشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام آموزشگاه شهر کد دوره

13980802 13980703 زن 300 کاربر رایانه )کار و دانش( آریانا آبپخش 2957418

13980725 13980704 زن 224 کاپشن دوز )کار و دانش( بوردا برازجان 2959945

13980713 13980703 زن 64.3 پاکسازی پوست صورت زنانه رویا برازجان 2960036

13980714 13980703 زن 127 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه * رویا برازجان 2960047

13980722 13980706 زن 180 مانتو دوز * بوردا برازجان 2962248

13980724 13980706 زن 324 برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده مانا برازجان 2962365

13980724 13980706 زن 380 برنامه ریز امور تغذیه خانواده مانا برازجان 2962370

13980715 13980703 زن 60 ارایشگر ناخن    )کار  دانش( * گیلناز بندر دیر 2961294

13980813 13980711 زن 475 نقاش مدادرنگی روبیان بندر گناوه 2873349

13980714 13980701 زن 413 کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه حجاب بندر گناوه 2956838

13980730 13980713 زن 216 خیاط لباس شب و عروس  )کار و دانش( آوای فدک بوشهر 2940146

13980816 13980801 زن 108 شلوار دوز  * آوای فدک بوشهر 2940174

13981224 13980701 مرد 1090 برقکار صنعتی درجه 2 )کار و دانش( مدرن صنعت بوشهر 2953266

13981217 13980701 مرد 1090 برقکار صنعتی درجه 2 )کار و دانش( مدرن صنعت بوشهر 2953268

13980812 13980704 زن 232 گبه باف اریکه هنر بوشهر 2957740

13980808 13980703 مرد 168 غواص سطح 1 اقیانوس بوشهر 2958324

13980721 13980702 مرد 130 حسابدار عمومی مقدماتی )کار و دانش( کلیک بوشهر 2958483

13981217 13980701 مرد 450 مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق * مدرن صنعت بوشهر 2958642

13980820 13980706 زن 205 آرایشگر دائم صورت) زنانه( آرا بوشهر 2959164

بوشهر 2959744
گروه آموزشی فاطمه زهرا)س( 1 

و فردوسی
13980710 13980706 مرد 130 ICDL کاربر

13981025 13980704 زن 460 نازک دوز زنانه درجه 2* نورا بوشهر 2959821

کلیک بوشهر 2960052
برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات 

* WEB p
13980808 13980702 مرد 170

13981029 13980717 زن 420 PhotoShop کاربر گرافیک رایانه ای با راه مهر بوشهر 2960325

13980707 13980701 زن 64 تولید کننده تراریوم افق سبز جم 2953489

13980829 13980716 زن 413 کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه وصال شعبه 1 جم 2957478

13980904 13980702 زن 286 متعادل ساز چهره زنانه ) ارایش صورت ( * وصال شعبه 1 جم 2957482

13980905 13980712 زن 377 ارایشگر موی زنانه    )کار دانش( * وصال شعبه 1 جم 2957488



پایان دوره شروع دوره جنسیت زمان آموزش نام دوره نام آموزشگاه شهر کد دوره

13981014 13980720 زن 413 کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه دلسا خورموج 2931267

13980727 13980721 زن 70 پیرایشگر موهای زائد با موم یاس خورموج 2950925

13980903 13980714 زن 460 نازک دوز زنانه درجه 2* خضراء خورموج 2952441

13980810 13980728 زن 64.3 پاکسازی پوست صورت زنانه یاس خورموج 2958122

13980816 13980701 زن 216 خیاط لباس شب و عروس  )کار و دانش( بهاران دالکی 2949399

13980909 13980701 زن 380 آرایشگر موی زنانه بهاران دالکی 2956229

13980925 13980707 زن 380 آرایشگر موی زنانه مهدیس دلوار 2962317

13980729 13980701 زن 188 پیرایشگر موی زنانه * تافته شبانکاره 2953453

13980829 13980701 زن 286 متعادل ساز چهره زنانه ) ارایش صورت ( * تافته شبانکاره 2953458

13980923 13980830 زن 188 پیرایشگر موی زنانه * یسنا کاکی 2933609

13980708 13980702 زن 18 تعمیر ساده لباس کوک کاکی 2958185

13980716 13980706 مرد 130 ICDL کاربر آکام وحدتیه 2958193

13980716 13980706 زن 130 ICDL کاربر آکام وحدتیه 2958210
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