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:ヮョギボョ 
سیبظمب    ،ضاستبی سیبستهبی ولی اضتغبل و التػبز ممبومتی اثاغیی اظ سی ی ممیبع م ریب ضهجیطی     و زض  سپبس الهی، زض زهه پیططفت وعسالتثب حمس و       

هبی فنی و حطفه ای حجت نیبع اسیتبنی زوضه هیبی     ارتمبعی ثه عن ا  مت لی ارطای آم ظش ت بو ، وبض و ضفبهآم ظش فنی و حطفه ای وط ض واثسته ثه وظاضت 
می نمبیس. هسف این سبظمب  ایزبز ثستط اظع رهت مهبضت آم ظی افطاز فبلس مهبضت و اضتمیب  مهیبضت افیطاز ضیبغ  زض      ارطا لىتطونیىیثػ ضت ا آم ظضی ضا

غینبی    ،ظنیسا ، پبزایب   عطیبیطی ، ضوسیتبیی،   ضیهطی،  ض ت ،حبثتمطاوع  هبی آم ظضی زوضه هبی آم ظش فنی وحطفه ای زض ثرص حِطَف مطث عه می ثبضس.
هبی ملی و ثین المللی ثه منر ض تطثیت نیطوی ویبض میبهط می ضز      ظمبنی مرتلف زض لبلت استبنساضززض ممبع و سى نگبههبی غیط ضسمی ر اض زانطگبه ،اغنبف ،
ثه منر ض ایزیبز   حبل ارطا می ض نس. آظازهبی فنی و حطفه ای  آم ظضگبه مطاوع آم ظضی و وط ض ت سظ وطبوضظیو  ذسمبت هبی مرتلف غن ت، نیبظ ثرص

اعاع ضسبنی و تسیهی  زض انزیبع ام ضحجیت نیبع و پیصیطش       هب، عسالت آم ظضی و فطاهب  نم ز  فطغت ثطاثط ثطای متمبضیب  ثهطه منسی اظ این ن ع آم ظش
 تسوین اطزیسه است. 1396م طفی زوضه هبی آم ظضی پیص ثینی ضسه ثطای سبل زفتطچه  مهبضت آم ظ،

≒- :ブΑケゅバゎ 
اظع و ثه ف لیت ضسیبنس    هبی و عملی است وه ثب هسف اضتمب  زانص افطاز و ایزبز مهبضت نرطیهبی  مزم ع آم ظش فٌی ٍ حرفِ ای: ّای آهَزش -1-1

وبض زض مطبغ  ا نبا   تیب سیغ م مطیرع آمیبزه      حطفه و وست و ثطای احطاظ ضغ ، و مهبضت آم ظا  ضا هبی نهفته زض ایطب  ارطا می اطززاست ساز
 ت انبیی آنب  ضاثطای انزبع وبض و ف بلیت زض حِطَف مرتلف افعایص می زهس.نم زه و 

محیسوزه آمی ظش ضا ثیطای اریطا و      ،عملیی ، نریطی هبی آم ظضی هط مهبضت وه ثه تفىیه میست ظمیب     مزم عه ای اظ سط فػ  استاًذارد آهَزضی: -1-2
 نمبیس. اضظضیبثی مطرع می

هیب و ظییط    ضضیته  ثیطای تفىییه   (ISCO)ثبضنس وه ت سظ سبظمب  ثین المللی عجمیه ثنیسی مطیبغ     مزم عه ای اظ اعساز لطاضزازی می کذ استاًذارد: -1-3
 اطزز.می ملی تغییطاتی زض این وسهب منر ض  استفبزهزض وط ضهبی مرتلف ثطای  م م اً ومزم عه هط ضضته ت یین ضسه است 

متقاضیان در صورت نیاس به اطاع اس محتوای استتاناارداای مموسیت ج ت تن انت تای ددیته دمرز مموسیت  متورد نوتز مت   وان تا بته ب ت               :ًکتِ 
 مزاتعه نمای ا. vto.irhttp://research.irantاس طزیه ساین ساسمان مموسش ف   م حزفه ای کشور به نشان   استاناارداای مموسی  

  تمسییب   زضریه  چهیبض ویه ثیه    ثیبنگط میعا  مهبضت و ت انبیی فطا اطفته ضسه ت سظ مهبضت آم ظ زض عی یه زوضه آم ظضی میی ثبضیس   هْارت : سطَح -1-4
 ض نس: می

 اطزز:هبی ظیط اعاق می  متمبضیب  زض ثرصهبی  مغبثك استبنساضزهبی تسوین ضسه سبظمب ، ثه آم ظش :سِهْارت درجِ  -1-4-1

 مهبضت سغح سه غن ت سبذتمب  -الف
 هبی لبث  اضائه ثه افطاز وب ت ا  شهنی مهبضت -ب

مهیبضت زضریه     ز،ضی   می هبی ممسمبتی وه ثه مهبضت آم ظا  مجتسی اضائه مغبثك استبنساضزهبی تسوین ضسه سبظمب ، ثه آم ظش هْارت درجِ دٍ: -1-4-2
 افته می ض ز و ا اهینبمه مهبضت زضره زو ثه عن ا  پیص نیبظ رهت ضطوت زض زوضه هبی آم ظضی زضره یه می ثبضس. زو

 زوزضریه   هبی تىمیلی وه ثه مهبضت آم ظا  زاضنیسه ا اهینبمیه مهیبضت    ثه آم ظش مغبثك استبنساضزهبی تسوین ضسه سبظمب ، هْارت درجِ یک:  -1-4-3
و ا اهینبمه مهبضت زضره یه ثه عن ا  پیص نیبظ رهیت ضیطوت زض زوضه هیبی آم ظضیی ویبضاط       افته می ض زمهبضت زضره یه  ض ز، اضائه می

 مبهط می ثبضس.

 ییه اضائیه    هبی ترػػی وه ثه مهبضت آم ظا  زاضنیسه مهیبضت زضریه    ثه آم ظش مغبثك استبنساضزهبی تسوین ضسه سبظمب ، هْارت کارگر هاّر: -1-4-4
 می ض ز.می ض ز، مهبضت وبضاط مبهط افته 

 ثه ضرػی اعاق  می ض ز وه زاوعلت  ضطوت زض زوضه هبی آم ظش فنی و حطفه ای می ثبضس.  هتقاضی :  -1-5
 . می نمبیس ضطوتثه ضرػی اعاق می ض ز وه زض یىی اظ زوضه هبی آم ظش فنی و حطفه ای ثه منر ض فطاایطی مهبضت  هْارت آهَز: -1-6

 .استوطبوضظی ヱ   سه ذ ضه آم ظضی اغلی ضبم  غن ت، ذسمبت فنی و حطفه ای زض زوضه هبی آم ظش خَضِ آهَزضی: -1-7

 ض ز. می ایطنس، اطوه آم ظضی افته ثه ت سازی اظ حِطَف آم ظضی وه اظ نرط مبهیت و م ض ع زض یه مزم عه لطاض می گرٍُ آهَزضی:  -1-8
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تزهیعات و امىبنبت اظع ت سیظ مطثیی زض ییه     آم ظش هبی نرطی و عملی وه زض لبلت استبنساضز آم ظضی ثب استفبزه اظ مزم عه ثه  :دٍرُ آهَزضی  -1-9
  ض ز. ظمب  مطرع ثه مهبضت آم ظ اضائه می

افتیه میی    می ضوز ضغ  رهت ارطای یه ف بلیت انتربض ذبظ وه اظ یه ضرع زض سغح م ضز نرطهبی  ثه مزم عه ای اظ وظبیف و ت انمنسی  ضغل: -1-10
 ض ز.

 ثه مزم عه ای اظ چنس ضغ  همگن وه زض یه اطوه ثعضي زسته ثنسی ضسه انس حطفه افته می ض ز.  حرفِ: -1-11

هبی ضایگب  ثػی ضت زولتیی    واحس آم ظضی است وه ثط اسبس ض اثظ و ممطضات ثه منر ض ایزبز و اضتمب  مهبضت افطاز ثه اضائه آم ظش :یهرکس آهَزض -1-12
 :زسته تمسیب می ض نس زواین مطاوع ثه ، الساع می نمبیس

این مطاوع فبلیس امىبنیبت   وه نمبینس  هبی غجح و عػط ثطای مهبضت آم ظا  ف بلیت می ارطای زوضه هبی آم ظضی زض ن ثت ثب این مطاوع هراکس رٍزاًِ: -1-12-1
زض ن ثیت مریبلف    یه ن ثیت ثیطای ثیطازضا  و   این مطاوع اظ نرط ن ع رنسیت مهبضت آم ظا  ثه سه زسته ثطازضا ، ذ اهطا  و زو منر ضه ) ثبضنس. ضجبنه ضوظی می
   ( تمسیب می ض نس.ثطای ذ اهطا 

 زوضه هبی آم ظضی فنی و حطفه ای ثػ ضت مرتلظ ثطای ذ اهطا  و ثطازضا  ثطاعاض نمی ض ز. ًکتِ :

 امىبنبت ضیجبنه  ، ثه زلی  ثطذ ضزاضی اظو یىسطه ثطاعاض می نمبینس عػط ،هبی غجح زض ن ثتضا زوضه هبی آم ظضی  وهاین مطاوع  ضثاًِ رٍزی :هراکس   -1-12-2

 ضوظی ضایگب ، لبثلیت رصة مهبضت آم ظ غیطث می ضا زض زوضه هبی آم ظضی زاضنس.

هبی فنی و   نسجت ثه اضائه آم ظشوط ض واحس آم ظضی غیط زولتی است وه ثب مز ظ سبظمب  آم ظش فنی و حطفه ای  آهَزضگاُ فٌی ٍ حرفِ ای آزاد: -1-13
س. اظع ثه شوط است آم ظضگبه هبی فنی و حطفه ای آظاز ثب ت ریه ثیه   حطفه ای مغبثك ثب استبنساضزهبی سبظمب  ثب اذص ضهطیه هبی مػ ة الساع می نمبی

یىی اظ مطاوع آم ظضی ف بلیت می نمبینس. لصا متمبضیب  زض غ ضت ور ز مطىات آم ظضی می ت اننس ثه مطویع مطث عیه ویه     مح  رغطافیبیی، ظیط نرط
 زضد اطزیسه است، مطار ه نمبینس. 7زض رسول ضمبضه 

 تزهییع ضیسه و ویبضآم ظا  زض آنزیب ظییط نریط مطثیی مزیطة         زض ثریص نریطی و عملیی    است وه ثطای ارطای زوضه هیبی آم ظضیی    فضبیی کارگاُ: -1-14
 هبی مػ ة وست می نمبینس.اسبس استبنساضزثط هبی اظع ضا مهبضت

 .مست ظمب  مطرػی اظ ع ل ضوظ هستنس وه زوضه آم ظضی زضآ  ارطا می ض ز ًَتت ّای آهَزضی:  -1-15

ｇセコヲョへ ろよヲル ネヱゲセ ろハゅシ ラゅΑゅＬ ろハゅシ 
ウらタ 7:30 12 
ゲダハ 14 18 

:ロゲダらゎ 
 وبهص یبثس. مست ظمب  ن ثت آم ظضیزض ن ثت هبی آم ظضی مصو ض ممىن است ثطای زوضه هبی آم ظضی و تبه مست،  -1

 لبث  تغییط است.آم ظش فنی و حطفه ای  هبی آم ظضی ثب ت ره ثه افك و ضطایظ رغطافیبیی ثب نرط ازاضه و  سبعبت ضطوع و پبیب  ن ثت -2

ضیمن همیبهنگی ثیب ازاضه وی  ثیه عهیسه        ،و ض اثظهبی فنی و حطفه ای آظاز ثب ت ره ثه ضطایظ  هن ثت ثنسی آم ظضی ثطای آم ظضگب -3
 ثبضس. آم ظضگبه می

هبیی وه زض ضهطهبی فبلس مطوع آم ظضی ظیط نرط یىی اظ مطاوع آم ظضیی ثػی ضت م لیت     آ  ثرص اظ آم ظشثه  :ضْری  ضؼةدر تخص آهَزش  -1-16
 ضییهطی افتییه   ضیی تهییبی ثرییص   آمیی ظش ،آم ظضییی متمبضیییب  ارییطا مییی اییطزز    ثییطای یییه یییب چنییس زوضه رهییت پ ضییص نیییبظ       

 می ض ز.

ظیط نرط یىی اظ مطاوع آم ظضی ثػ ضت م لت ثطای یه ییب  و عطبیطهبیی وه زض ضوستبهب  ثرص اظ آم ظش ثه آ :  ٍ ػطایر در رٍستا تخص آهَزش -1-17
 افته می ض ز. و عطبیطی هبی ثرص ضوستبیی آم ظش ،ارطا می اطزز و عطبیط چنس زوضه رهت پ ضص نیبظ آم ظضی ضوستبییب 

هبی نربمی و انتربمی ظیط نرط یىی اظ مطاوع آم ظضی ثػ ضت م لت ثطای ییه   هبیی وه زض پبزاب  آ  ثرص اظ آم ظشثه پادگاى: در تخص آهَزش  -1-18
 ض ز. هبی ثرص پبزاب  افته می آم ظش ،یب چنس زوضه رهت پ ضص نیبظ آم ظضی وبزض وظیفه ارطا می اطزز



 

زض لبلیت  اغنبف  و م سنی( هبی التػبزی )واحس هبی غن تی؛ ثنگبهضبغلین  ثطایهبیی وه  آ  ثرص اظ آم ظشثه : ٍ اغٌاف غٌایغ در تخص آهَزش -1-19
نبمیه زض مطاویع    لبلیت تفیبهب  یب زض و  ضمن وبضاذتػبغی  آم ظضی و فضبهبیهبی غن تی  ضهطنمطاوع ر اض وبضابهی و ثین وبضابهی، اضتمب  مهبضت 

هیبی ثریص غینبی      آمی ظش  ،می ایطزز  ثػ ضت م لت ثطای یه یب چنس زوضه رهت پ ضص نیبظ آم ظضی ارطا  زفتط آم ظش زضغنبی ظیط نرط حبثت 
   افته می ض ز.

ثػی ضت م لیت   هبیی وه زض مطاوع ر اض زانطگبهی ظیط نرط یىی اظ مطاویع آم ظضیی    آ  ثرص اظ آم ظشهراکس جَار داًطگاّی:  در تخص آهَزش -1-20
 .هبی ثرص ر اض زانطگبهی افته می ض ز آم ظش ،ثطای یه یب چنس زوضه رهت پ ضص نیبظ آم ظضی زانطز یب  متمبضی ارطا می اطزز

 تاضذ. ّا فقط خاظ هتقاضياى ّواى هجوَػِ هی : اجرای دٍرُ ّای آهَزضی در پادگاى1تثػرُ
 تاضذ. خاظ هتقاضياى ّواى هجوَػِ هیی اقتػادی ّا تٌگاُاغٌاف ٍ  ،اجرای دٍرُ ّای آهَزضی در غٌایغ  :2تثػرُ

آم ظانی وه  زوضه  آم ظضی ضا ثػ ضت وبم  ثط اسبس استبنساضز آم ظضی عی نم زه و زض آظم   هیبی  مهبضت ثه آزهَى ٍ هسایای گَاّيٌاهِ هْارت:  -1-21
 .می ض ز  ا اهینبمه مهبضت اعغب ،م فك ثه وست حسنػبة لج لی می ض نس ،پبیبنی وه ثػ ضت وتجی و عملی ثطاعاض می ض ز

 ضرایط قثَلی هْارت آهَز در آزهَى ٍ ارزضياتی:   -1-21-1
 زض آظم   وتجی 50وست حسال  نمطه  -1

 زض آظم   عملی 70وست حسال  نمطه  -2

 % آظم   عملی75 % آظم   وتجی و25زض آظم   هبی عملی و وتجی ثب ضطیت وظنی  70وست حسال  م سل  -3
 گَاّيٌاهِ هْارت:هسایای  -1-21-2
 اعتجبض ثین المللی  ضایزا     -1 
 هبی مرتلف احطاظ غاحیت حطفه ای زض ثرصمنر ض ه زاضای اعتجبض ث -2
    هبی مطم ل عطم عجمه ثنسی مطبغ  احتسبة سبعبت آم ظضی ثه عن ا  سن ات تزطثی زض وبضابه -3
 مسضن زیپلب زض ضضته هبی وبضزانصمنر ض وست ه لبثلیت تغجیك ثب ثطذی واحسهبی زضسی آم ظش و پطوضش ث -4
 ثط اسبس ض اثظ مطث عهامىب  ثطذ ضزاضی اظ تسهیات ذ ز اضتغبلی و وبضآفطینی نعز ثبنه هب  -5
 اول یت زض غسوض پطوانه وست   -6
 
≪-  ヱ テΑやゲセ :コヲョへ れケゅヰョ スゲΑグＬ テよやヲッ 

 ضرایط ػوَهی:  -2-1
 اعتمبز ثه زین اساع یب یىی اظ ازیب  پصیطفته ضسه زض لبن   اسبسی   -1

 هبی محبضة ثب نربع رمه ضی اسامی نساضتن عنبز و عسع ه ازاضی اظ احعاة و اطوه -2
 نساضتن فسبز اذالی  -3
 عسع اعتیبز ثه م از مرسض  -4

 شیطثظ زض مطاوع آم ظضی مزبظ است.حجت نبع اتجبع ذبضری ثط اسبس تفبهب نبمه هبی من مسه مبثین سبظمب  و نهبزهبی  -5

 حجت نبع اتجبع ذبضری زاضای مز ظ البمت اظ زستگبه هبی شیطثظ زض آم ظضگبه هبی آظاز مزبظ است. -6

 ضرایط اختػاغی : -2-2

 استبنساضز آم ظضی زوضهضن تحػیلی منسضد زض سم زاضتن مسضن تحػیلی متنبست ثب زوضه آم ظضی مغبثك ثب -

 ثه عن ا  پیص نیبظ ثطای متمبضیب  ضطوت زضزوضه هبی آم ظضی زضره یه زو زضرهزاضتن ا اهینبمه مهبضت  -

 نب پی سته زوضه هبی آم ظضی وبضاط مبهط ثه عن ا  پیص نیبظ ثطای متمبضیب  ضطوت زض یه زاضتن ا اهینبمه مهبضت زضره -

 ثطذ ضزاضی اظ ت انبیی رسمی  اظع متنبست ثب ضضته مهبضتی -

 سبل 15حسال  ضطط سنی  -



 

 سال در آهَزضگاُ ّاای فٌای ٍ حرفاِ ای آزاد تاا اجاازُ کتثای ٍلای ٍ یاا قاين قااًًَی اهکااى پا یر             15تا  12: ثثت ًام هتقاضياى تيي 1رُتثػ
  هی تاضذ.  

 : دٍرُ ّای آهَزضی کِ در هْارت درجِ سِ دارای استاًذارد آهَزضی هی تاضٌذ، ضرکت در دٍرُ آهَزضی درجِ دٍ هٌَط تِ داضتي هْارت2تثػرُ 
 درجِ سِ هی تاضذ.

 هقررات ٍظيفِ ػوَهی:  -2-3

 ثط اسبس اعاع ضسمی سبظمب  وظیفه عم می نیطوهبی نربمی و انتربمی متمبضیب  مطز اظع است یىی اظ ضطایظ مططوحه شی  ضا زاضا ثبضنس:
 وبضت پبیب  ذسمت -

 وبضت م بفیت وفبلت یب پعضىی زائب و وبضت م بفیت زایب ظمب  غلح -

 هبی پبیب  زوضه آم ظضی ب ظمب  ضطوت زض آظم  عسع مطم لیت ت -

هبی پبیب  زوضه مططوط ثه عسع تساذ  ثطنبمه تحػییلی متمبضیی ثیب     استفبزه اظ م بفیت تحػیلی آم ظش و پطوضش یب آم ظش عبلی تب ظمب  ضطوت زض آظم   -
 ظمب  ثطاعاضی زوضه آم ظضی

 من  لبن نی اظ عطف یگب  ذسمتی مطث عه ور ز نساضته ثبضس. استفبزه اظ سبعبت فطاغت زوضا  ممسس سطثبظی مططوط ثط اینىه -

 عاة ح ظه هبی علمیه -

 

 استفادز اسامکانات یبانه رمسی : یزایط  -≪

 

ضیطایظ  یىسیطه ثیب   هیبی زو ن ثتیه و   وه زوضه  امىبنبت ضجبنه ضوظی ضبم  ذ اثگبه و ضست ضا  می ثبضس وه ذ اثگبه ثه وبضآم ظا  غیط ث می ضهطستب ، -
 ایطز. ت لك می ،ویل متط می ثبضس 70مطوع آم ظضی حسال   تبهب  انتربة نم زه و فبغله مح  سى نت آ  ضا ضوظیجبنه ض

 ثبضنس. لبث  ضویت می الىتطونیىیحجت نبع  سبمبنهتصوط: مطرػبت زوضه هبی آم ظضی ثب ضطایظ ضجبنه ضوظی ویژه هط استب  زض 
 ثه تطریع ضئیس مطوع مطث عه زض غ ضت ور ز ظطفیت و ضطایظ مهبضت آم ظ لبث  تغییط است.تجػطه: ضطایظ استفبزه اظ امىبنبت ضجبنه ضوظی 

ت لیك   ،سبعت آم ظش ضا عی می نمبینیس  9یىسطه ضا انتربة نم زه و حسال  ضوظانه زو ن ثته یب ذسمبت ضست ضا  نیع ثه وبضآم ظانی وه زوضه آم ظضی  -
 ایطز. می

 رستَراى ًيس تِ تطخيع رئيس هرکس هرتَطِ ٍ در حذ اهکاًات هَجَد هيسر خَاّذ تَد.ت کر: ضرایط استفادُ از اهکاًات 

 ت کر هْن:

ثیب ت ریه ثیه محیسوزیت       هبی زیگط می ثبضس و تمبی  ثه ضطوت زض زوضه هبی آم ظضی این استب  ضا زاضنس. متمبضیبنی وه مح  سى نت آنهب زض استب 
و زض غی ضت ضیطوضت ضیطوت زض زوضه هیبی      ه زض ضطایظ مسبوی ثب متمبضیب  ثی می اسیتب  میی ثبضیس    ل یت وااصاضی ذ اثگبوامىبنبت ضجبنه ضوظی، ا

فطع م طفیی  ، نسجت ثه اذص زض پبیگبه حجت نبع اینتطنتیانتربة اعینه استفبزه اظ امىبنبت ضجبنه ضوظی  طث عاوه ثبیست آم ظضی این استب ، متمبضیب  می
تب زض غ ضت م فمیت زض مطاح  پصیطش اعب اظ آظم   وضوزی یب مػیبحجه   ،نیع الساع نمبینس مح  سى نت ذ زنبمه اظ ازاضه و  آم ظش فنی وحطفه ای 

      .نمبینسآنطا اضائه 
 

 :اای مساد م مموسیگاز مموسی  مزاکش یزایط کل  مموسش در ضوابط م -4
و انضیجبعی سیبظمب  و آییین نبمیه نحی ه تطیىی  و ازاضه       عجك آیین نبمیه هیبی آم ظضیی     ضا ممطضات عم می مطوع م ظف است ولیه ض اثظ و مهبضت آم ظ -1

 ضعبیت نمبیس.هیئت محتطع وظیطا   18/5/85هبی آظاز مػ ة  آم ظضگبه
ثی نسجت ثه م طفیی  هبی وبضیب ثنگبه غ ضت زضذ است غنبی  و اضتغبل ثطای افطازآم ظش زیسه نساضنس ولی زض لجبل ایزبز مطاوعآم ظضی هیچگ نه ت هسی زض -2

 ضطایظ الساع می نمبینس. وارس افطاز



 

زضغیس میست زوضه   15غیجیت غیطم ریه ثییص اظ   ، مهبضت آم ظا  م ظف هستنس ثطنبمه هبی وبضی ذ ز ضا ثطاسبس ثطنبمه هبی آم ظضی مطاوعتنریب نمبینیس  -3
زض زوضه هیبی آتیی    آم ظضگبه هیبی آظاز(  مهبضت آم ظا )ثزع  و عسع پصیطش ؛ ضطوت زض آظم  ثبعج محطومیت مهبضت آم ظ اظ ازامه زوضه آم ظضی مطث عه

 .ذ اهسضس
زض وی   مهبضت آم ظا  مطاوع زولتی وه زض حین زوضه آم ظضی نسجت ثه تطن زوضه الساع نمبینس، حسال  ثه مست ضص مبه اظ حجت نیبع زض زوضه هیبی آتیی     -4

  وط ض محطوع ذ اهنس ضس.
 ثه نرط ومیته انضجبعی مطوع ثه تزهیعات و اثنیه ذسبضت واضز نم زه انس م ظف ثه رجطا  و پطزاذت ذسبضت می ثبضنس. مهبضت آم ظانی وه ثب ت ره -5
 
 نحوز پذیزش م ارت مموس:-5

 ،ضیهطی  ضی ت  ،ه هبی آم ظضیی مطاویع حبثیت آم ظضیی    ثه منر ض تسهی  زض ام ض حجت نبع متمبضیب  ضطوت زض زوضه هبی آم ظضی، حجت نبع زض ولیه زوض       
آظاز سیغح اسیتب  ثػی ضت     فنی و حطفه ای هبی آم ظضگبه و، مطاوع ر اض زانطگبه غنبی  یآم ظض مطاوع ،هب پبزاب  یآم ظضمطاوع ،آم ظش ضوستبیی هبی پبیگبه

 «آم ظضگبه فنیی و حطفیه ای آظاز   یبثطي م طفی متمبضی ثه مطوع آم ظضی »غ ضت می ایطز و متمبضیب  پس اظ انزبع مطاح  حجت نبع م فك ثه اذص  الىتطونیىی
و آزضس  محی  ثطایعاضی زوضه   مطرػبت زوضه آم ظضی، ظمب  زلیك مطار یه فیطز ثیه     ، مطرػبت فطز،ضمبضه پطونسهوه این ثطاه حبوی ، مطث عه ذ اهنس ضس

 ویبضت ملیی،   زسیت زاضیتن اغی  ضنبسینبمه،    ثبیست زض ظمب  زضد ضسه زض ثطي م طفی متمبضی ثه مطوع ثیب زض   ذ اهس ث ز. متمبضیب  میح  ثطاعاضی زوضه م
)زض غ ضت انتریبة  زوضه هیبی    نیبظ پیصو ا اهینبمه مهبضت   ممطضات وظیفه عم می 3-2مسضن مطث عه ثب ت ره ثه ضطایظ منسضد زض ثرص مسضن تحػیلی، 

مطث عیه مطار یه   یب آم ظضیگبه  ثه مطوع آم ظضی  ( 3ضمبضه فطع  –بزض ضسه پس اظ اتمبع حجت نبع اینتطنتی غ) فطع  یب آم ظضگبه ( و ثطي م طفی ثه مطوعتىمیلی
 نمبینس.

عالمنس زضزوضه هبی آم ظضی، ولیه متمبضیب  ) زضغ ضت حجت نبع ثیطتط اظ ظطفییت زض هیط زوضه ( عجیك     و ثبت ره ثه ضطوضت حض ض مهبضت آم ظا  مست س   
هیب ثیه عنی ا  مهیبضت آمی ظ       م فمیت زضآ  مػبحجه حض ضی ضطوت نم زه و پس اظزوضه آم ظضی اثتسا زضآظم   وضوزی و  هبی مطرع ضسه ثطای هط ظمب 

 ض نس.   پصیطفته می
 
 راا مای انت ای دمرز مموسی : -6

 هط متمبضی می ثبیست زوضه آم ظضی م ضز نرط ذ ز ضا ثب زض نرط اطفتن م اضز شی  انتربة نمبیس:
ثبیست متنبست ثب عالیه و نییبظ وال یی     مستمیمبً ثب عایك و نیبظ متمبضی زض اضتجبط است، لصا متمبضی میثب ت ره ثه اینىه م فمیت زض فطاایطی هط مهبضت  -6-1

 ذ ز نسجت ثه انتربة زوضه آم ظضی الساع نمبیس.
ذت وبمی  ضیغ  می ضز نریط و     زض اثتسا نسجت ثه ضنب یسثب لصا متمبضی ثبضس، اظ آنزب وه هسف اظ فطاایطی مهبضت ثطای متمبضیب  عمستبً ایزبز اضتغبل می -6-2

 آینسه ضغلی آ  الساع و سپس زوضه آم ظضی متنبست ثب آ  ضا انتربة نمبیس.
ثیط ایین اسیبس نسیجت ثیه       ثبییس لصا متمبضیب   حسال  مسضن تحػیلی اظع رهت هط زوضه منر ض ضسه است، ثب ت ره ثه محت ای استبنساضزهبی آم ظضی، -6-3

 انتربة زوضه آم ظضی الساع نمبینس.
ثب ت ره ثه ثطنبمه وبضی ذ ز و عسع تیساذ  آ  ثیب ظمیب  ثطایعاضی زوضه      ثبیسثب عنبیت ثه ضطوضت حض ض وبم  متمبضی زض حین زوضه آم ظضی، متمبضی  -6-4

 آم ظضی، نسجت ثه انتربة زوضه آم ظضی الساع نمبیس.
پیص نیبظهبی منیسضد زض اسیتبنساضهبی   ثب ت ره ثه  ثبیساط مبهط ، متمبضی ثب ت ره ثه لعوع ضعبیت پیص نیبظ زض زوضه هبی آم ظضی سغ م زضره یه و وبض -6-5

 نسجت ثه انتربة زوضه آم ظضی الساع نمبیس. آم ظضی مطث ط ثه هط زوضه،
 سبعت آم ظش زض مبه انتربة نمبیس. 220متمبضی نمی ت انس زو زوضه آم ظضی ثػ ضت همعمب  )زاضای تساذ  ظمبنی( و یب ثیطتط اظ -6-6

 ًکات هْن:  



 

هتقاضياًی کِ توایل دارًذ تػَرت الکترًٍيکی از خذهات هطاٍرُ ٍ ّذایت ضغلی تِ هٌظَر اًتخاب تْتر دٍرُ آهَزضی تْرُ هٌاذ ضاًَذ، های     -1
، تخاص پاهٍّص ،زیارتخص     http://www.portaltvto.comتَاًٌذ تِ پَرتال جاهغ سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای کطَر تِ ًطاًی 

 هطاٍرُ هراجؼِ ًوایٌذ.

ّای آهَزضی هراکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای ٍ اخ  هطاٍرُ ّاای ززم در خػاَظ هوتاَای دٍرُ ّاای      تِ هٌظَر آضٌایی هتقاضياى تا کارگاُ -2
ّاای آهَزضای هراکاس تازدیاذ      از کارگاُ س هرکسيتا ّواٌّگی رئآهَزضی در راستای اًتخاب غويح دٍرُ ّای آهَزضی، هتقاضياى هی تَاًٌذ 

 ًوایٌذ.  

 

 ایي استاى هی پيص تيٌی ضذُ ایي دفترچِ کِ حاٍی دٍرُ ّای آهَزضی پایاًیّای  چٌاًچِ هتقاضی دٍرُ آهَزضی هَرد ًظر خَد را در جذٍل -3
 http://reg.portaltvto.comحرفِ ای کطَر تِ ًطااًی   تاضذ ًيافتِ است، هی تَاًذ تِ پایگاُ ثثت ًام ایٌترًتی سازهاى آهَزش فٌی ٍ

ّاای   تخص هطخػات دٍرُ ّای آهَزضی کطَر هراجؼِ ٍ ًسثت تِ اًتخاب دٍرُ آهَزضی هَرد ًظر خَد در یکی از هراکس ضثاًِ رٍزی استاى
 دیگرکطَر اقذام ًوایذ.

ّای آزاد فٌی ٍ حرفِ ای ًثَدُ ٍ درحال حاضار دٍرُ   کس ثاتت آهَزضی ٍ آهَزضگاُّای فٌی ٍ حرفِ ای هوذٍد تِ هرا ایٌکِ آهَزشتِ تا تَجِ  -4
)ترای پَضص آهَزضی ضْرّای فاقاذ   ضْری ضؼةترای ارتقاء هْارت ضاغليي در غٌایغ(،  ) ّای آهَزش در غٌایغ ّای آهَزضی در تخص

ی سازی اٍقات فراغت سرتازاى ٍ فراّن ًوَدى زهيٌِ اضتغال رٍستایی )ترای پَضص آهَزضی رٍستایياى (،  پادگاى )ترای غٌ هرکس آهَزضی(،
ل ا هتقاضياًی کِ جاسء   ضًَذ، طثق ترًاهِ ّای آهَزضی اجرا هی ٍ هراکس جَار داًطگاّی )ترای پَضص ًياز آهَزضی داًطجَیاى( ترای آًْا (

 آهَزضی تا استفادُ از ایي دفترچِ اقذام ًوایٌذ.ثثت ًام در دٍرُ ّای تَاًٌذ جْت  هی ،ّای آهَزضی ه کَر ّستٌذ یکی از هخاطثيي تخص

 

 نحوز ثبن نام: -7

حجیت نیبع    سیبمبنه متمبضیب  حجت نبع می ت اننس ثیب مطار یه ثیه     انزبع می ض ز. الىتطونیىیحجت نبع اظ متمبضیب  ضطوت زض زوضه هبی آم ظضی فمظ ثػ ضت  -7-1
اعمینب  اظ ثطاعاضی زوضه هبی آم ظضی پیص ثینی ضسه منسضد زض و  http://reg.portaltvto.comالىتطونیىی سبظمب  آم ظش فنی وحطفه ای وط ض ثه نطبنی 

 این زفتطچه، حجت نبع نمبینس. 2ثطاسبس نیبظ آم ظضی و عاله و ثب زض نرط اطفتن ثنس  این زفتطچه
 
 
 مطاح  حجت نبع: -7-2
و پیس اظ مغبل یه زلییك ت ضییحبت زوضه هیبی آم ظضیی       حجت نبع الىتطونیىی سبظمب  آم ظش فنی وحطفه ای وط ض  سبمبنه ه ثه متمبضی ثبیس ثب مطار 7-2-1

 نسجت ثه انتربة زوضه آم ظضی م ضز نرط ذ ز الساع نمبیس.  مطبوضه و هسایت آم ظضی 

 م بزل سه هیعاض ت میب  ثبثیت مطی ضه و هیسایت آم ظضیی و       ضیبل 30000ت ره ثه مػ ثه مزلس محتطع ض ضای اسامی مجلغمتمبضیب  اظع است ثب  7-2-2
ثریص ذطییس   اظ عطییك مطار یه ثیه    ت مب  ثبثت حجت نبع هط زوضه آم ظش فنی و حطفه ای پطزاذت نمبینس ویه  و سیػس ضیبل م بزل زو هعاض  23000

 عطیك ضجىه ضتبة امىب  پصیط می ثبضس.و پطزاذت اظ حجت نبع الىتطونیىی سبظمب  آم ظش فنی وحطفه ای وط ض  سبمبنهوبضت اعتجبضی 

 دٍرُ آهَزضی هی تاضذ.یک هذت اػتثار کارت ّای اػتثاری تا پایاى سال جاری ٍ ثثت ًام در :   کر هْنت
)پییص نی یس اعاعیبت زوضه     2)پیص ن یس اعاعبت فطزی( و فطع ضمبضه 1فطع ضمبضه متمبضیب  پس اظ مغبل ه زلیك مفبز زفتطچه ضاهنمب اظع است  7-2-3

 ع نمبیس.انتربثی( این زفتطچه ضا تىمی  و پس اظ اعمینب  اظ غحت اعاعبت نسجت ثه حجت نبع زض سبمبنه حجت نبع الىتطونیىی زوضه هبی آم ظضی السا

آم ظضیی   متمبضی ثبیس یه لغ ه عىس رسیس ذ ز ضا ثب مطرػبت شی  اسىن نم زه و فبی  آ  ضا ثطای اضسبل زض سبمبنه حجت نبع الىتطونیىی زوضه هبی 7-2-4
 آمبزه نمبیس.

از قثيال کاارت   یاا آهَزضاگاُ   ایي پس در کليِ هذارک غادرُ از طارف هرکاس آهَزضای    ت کر: هتقاضياى تَجِ داضتِ تاضٌذ فایل تػَیری تْيِ ضذُ از  
 :ضٌاسایی ٍ گَاّيٌاهِ هْارت هَرد تْرُ ترداری قرار هی گيرد

 شذیطه ضسه ثبضس. jpgو ثب فطمت  dpi 100ثب زضره وض م   6×4یب  3×4زض لغ  فبی  مطث عه اظع است  -الف
 ت ثبضس.یویل  ثب 70حزب فبی  تػ یط اضسبلی ثبیس ومتط اظ  -ة
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 پیىس  ثبضس. 300×400پیىس  و حساوخط 200×300اث بز تػ یط اضسبلی ثبیس حسال  -ح
 ضیه ظائس ثبضس.ا نه حبیه ضسه و فبلس هطتػ یط ثبیس زض رهت غحیح و ثسو  چطذص ته-ت
ضی ز زض تػی یط    تػ یط متمبضی ثبیس واضح و مطرع ث زه و احط مهط ، منگنه و سبیط م اضزی وه منزط ثه مرسوش ضس  و نبمطرع ث ز  چهطه متمبضی میی -ث

 ور ز نساضته ثبضس.
 پس ظمینه تػ یط ثبیس وبماً سفیس ثبضس. -د

 http://reg.portaltvto.comثیه نطیبنی    سبمبنه حجیت نیبع الىتطونیىیی زوضه هیبی آم ظضیی     ثه  اظعمتمبضیب  پس اظ آمبزه نم ز  فبی  تػ یطی و اعاعبت 
    مطار ه نمبینس.

 ع نمبیس.متمبضی می ت انس ثط اسبس ت یین نبع استب ، نبع حطفه، رنسیت و... زض سبمبنه نسجت ثه انتربة زوضه آم ظضی م ضز نرط السا

ضلمیی( و   5 )پطونسه  ضمبضهابع ث سی پطزاذت وره حجت نبع زوضه )هبی( انتربثی است. ثطای این منر ض اعاعبتی ضا وه زض وبضت اعتجبضی زضیبفت وطزه ایس ضبم  
و اعاعیبت  ضا انتریبة  « ضطوع حجت نبع»نه سپس اعی ،ض ز ثب زلت واضز نمبییس ضلمی( ضا ثه همطاه عجبضتی وه زاذ  وبزض مطث عه مطبهسه می 6 ) ضنبسه پطزاذت

 ونیس.ثرص هبی فطزی، تػ یط، تحػیلی، پستی و ... واضز
 ت کرات هْن:  
 ٍرٍد کليِ اطاػاتی کِ تا ػاهت * در فرم هطخع ضذُ اًذ الساهی است. -1

در ّار یاک از هراحال پا یرش، آهاَزش ٍ      در زهاى ثثت ًام اػام هی ًوایذ تا هستٌذاتی کِ  هتقاضیّر گًَِ هغایرت تيي اطاػاتی کِ  -2
 ٍ ٍجِ ثثت ًام هسترد ًخَاّذ ضذ. هَجة هلغی ضذى پ یرش فرد خَاّذ ضذ ،ٍ ّوچٌيي ػذم رػایت ضرایط ززم ارائِ خَاّذضذآزهَى 

 اکياذا  تَغايِ های    تاضذ ل ا تِ هتقاضياى اهکاى اغاح توت ّيچ ضرایطی هقذٍر ًوی تثػرُ: تا تَجِ تِ ایٌکِ پس از تایيذ ًْایی اطاػات،
 ضَد اطاػات ٍارد ضذُ را تِ دقت کٌترل ًوَدُ ٍ درغَرت اطويٌاى از غوت آًْا ًسثت تِ تایيذ ًْایی اقذام ًوایٌذ.

مطرػیبت زوضه آم ظضیی،    ، مطرػبت فیطز، ضمبضه پطونسهضا وه حبوی « ثه مطوع آم ظضیمتمبضی ثطاه م طفی »پس اظ تبییس نهبیی اعاعبت، متمبضی  7-2-5
مطبهسه ذ اهنس وطز وه اظع است نسجت ثیه چیبح و نگهیساضی آ  تیب      ،یك مطار ه فطز ثه مطوع آم ظضی و آزضس مطوع آم ظضی ذ اهس ث زظمب  زل

   مطث عه الساع نمبینس.یب آم ظضگبه ظمب  مطار ه ثه مطوع آم ظضی 

اظ وض یت ولیه زوضه هبی آم ظضی انتربثی زض هط ظمیب  ت سیظ   ثب ت ره ثه اینىه ثطای هط متمبضی نبع وبضثطی و ضمع وضوز زائمی رهت اعاع وبضآم ظ  7-2-6
لصا ثه متمبضیب  تبویس میی   ،سبمبنه حجت نبع الىتطونیىی ت لیس ذ اهس ضس و استفبزه اظ آ  رهت اعاع اظ نتبیذ آظم   هبی پبیب  زوضه ضطوضی می ثبضس

 اطزز نسجت ثه حفظ و نگهساضی آ  الساع نمبینس.

 
 

∫- ュゅル ろらを ろヤヰョ: 

یه مبه لج  اظ ضطوع زوضه آغبظ ضسه و تب یه ضوظ لج  اظ ظمیب  پیصیطش نهیبیی ازامیه     اظ  نهبیی ضسه زض پطتبل ربم  سبظمب حجت نبع زوضه هبی آم ظضی 
 زاضز. زض ضمن ثبظه ظمبنی ف ق لبث  تغییط ث زه و زض اذتیبض ضئیس مطوع مطث عه می ثبضس.

لصا ثه متمبضیب  ت غیه می ض ز زض همیب  ضوظهیبی اولییه     ثسته ذ اهس ضس. حجت نبعثب تىمی  ظطفیت سبمبنه  و ثب ت ره ثه اینىه مهلت حجت نبع محسوز است
 نسجت ثه حجت نبع الساع نمبینس.

 بینس.تصوط مهب: ضطوضت زاضز ولیه متمبضیب  زض ظمب  زضد ضسه زض فطع م طفی متمبضی ثه مطوع رهت انزبع پصیطش نهبیی ثه مطوع مطث عه مطار ه نم

 
 

  

http://reg.portaltvto.com/


 

 ロケゅヨセ ュゲプ≒-  ｆキゲプ れゅハΚデや ザΑヲル ズΒＬ 
 * نبع پسض: -3 * نبع ذبن ازای: -2 * نبع: -1
 * رنسیت:- 4

       ظ مطز 
 * ضمبضه ملی: -6 * ضمبضه ضنبسنبمه: - 5

          
 

 تبضید ت لس:* -7

 ضوظ           مبه                 سبل     
        3 1 

 

 * ت لس:مح   -1
 

 : *وض یت تبه  -9
 

 * تبث یت: -2 زین:-10

 وض یت تحػیلی:*-12

 آم ظ زانص 
  زانطز 
  فبضغ التحػی         
  عسع اضتغبل ثه تحػی 

 ممغ  تحػیلی: *آذطین -13

 اثتسایی                       پبیب  زوضه ضاهنمبیی 
               زیپلب          ف ق زیپلب   

        وبضضنبسی               وبضضنبسی اضضس 
      زوتطی                   

 ضضته تحػیلی: -14

 

                  :آذطین ممغ  تحػیلی م سل -16 : اطایص-15

 وض یت اضتغبل: *-18 وض یت نربع وظیفه: *-17

  لجاً ضبغ )ثیمه ثیىبضی( ثیىبض 
   وبضر          ضبغ   زانطز 
  زانص آم ظ    سطثبظ ذبنه زاض 

 مح  اضتغبل:-19

 

 وض یت ایخبضاطی:-20

                ذبن ازه ضهسا  ذبن ازه ربنجبظا 
             ذبن ازه آظازاب ظمنسه     ض 

 عض یت زض ثسیذ: -21
               ف بل عبزی 

 

 وض یت رسمبنی:*-22

            سبلب                                  ثیمبض للجی 
 وب ت ا  شهنی          

 

 وس پستی زه ضلمی: *-23

          
 

 ضمبضه تلفن حبثت : *-24

 ضمبضه تلفن:
 

 پیص ضمبضه:

  ضمبضه تلفن همطاه:*-25

 

 پست الىتطونیه:-26

 آزضس مح  سى نت: * -27

  استب  :                            ضهطستب :                                  ضهط :                                   ذیبثب  :
 و چه:                             پان :

 فطاذ انی فبی  تػ یط متمبضی: *                                             -28

 

 

 
 

Browse 

   

 



 

ュゲプ  ロケゅヨセ≪- ｇよゅガわルや ロケヱキ れゅハΚデや ザΑヲル ズΒＬ 
 م طفی ضسه اظ:*-29

     ثیمه ثیىبضی         آم ظش و پطوضش            زانطگبه 
   ومیته امساز            ثسیذ                            اغنبف 
   غنبی                    آظاز                          نبع:              سبیط 

نام مرکس آموزشی /آموزشگاا  ملگ    -23 نبع ضهطستب  مح  ثطاعاضی زوضه: -31 نبع استب  مح  ثطاعاضی زوضه: *-30
 برگساری دور : *

 ثبضب  نمی         ثبضب  می                      متمبضی استفبزه اظ امىبنبت ضجبنه ضوظی -36
  

 
 

 ロケゅヨセ ュゲプ≫-  ヮｄゲよ ヮルヲヨルゴＺゲョ ヮよ ｇッゅボわョ ｇプゲバョ キやコへ ヵゅワ ロゅｅセコヲョへ ゅΑ 
ممتضیی اسیت زض ظمیب      متمبضی محتطع: مطاح  حجت نبع ضمب ثب م فمیت ثه ضطم شی  غ ضت پیصیطفت. 

مسضن تحػیلی، وبضت پبیب  ذسمت )زض غ ضت  وبضت ملی، مطرع ضسه ثب همطاه زاضتن اغ  ضنبسنبمه،
ثطای زوضه هبی سغح زضره یه( و ثطي م طفی ثه مطویع  ور ز( و ا اهینبمه مهبضت )ثه عن ا  پیص نیبظ 

 ثه آزضس منسضد زض این ثطاه مطار ه نمبییس. آموسشگاه های آساد یب آم ظضی

 عىس
 متمبضی

 نبع: ضمبضه پطونسه:
 ضمبضه ملی: نبع پسض: نبع ذبن ازای:

 تبضید ضطوع زوضه: نبع زوضه آم ظضی: وس زوضه آم ظضی:
 تبضید آظم   پبیب  زوضه: آم ظضی: ن ثت تبضید ذبتمه زوضه:

 ضمبضه تمبس متمبضی: متمبضی استفبزه اظ امىبنبت ضفبهی:

 ظمب  مطار ه ثه مطوع آم ظضی/ آم ظضگبه آظاز:
 ضوظ:                           م ضخ:                 سبعت:

 آزضس مح  سى نت متمبضی:

 :مح  ثطاعاضی زوضهآزضس 
 آم ظضی/آم ظضگبه آظاز:                                                   ضمبضه تمبس:آزضس وة سبیت مطوع 

 



 

 ロケゅヨセ ュゲプ¶- ラゅわシや コや ｇョヲよ ゲΒビ ｇッゅボわョ ｇプゲバョ ゲｅΑキ ｆゅワ 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................. ىحرفِ ای استا تِ : ادارُ کل آهَزش فٌی ٍ

 حرفِ ای استاى................... ادارُ کل آهَزش فٌی ٍ از:

 هَضَع: هؼرفی هتقاضی جْت ضرکت در دٍرُ 

 ػليکنسام 

 تا ػٌایت تِ تقاضای آقای / خاًن .......................... فرزًذ.................... تا ضوارُ پرًٍذُ...................   ،احتراها      

...................................... جْت ضرکت در دٍرُ آهَزضی.................................................... تا کذ................ در هرکس ........
آى استاى، خَاّطوٌذ است تا تَجِ تِ ػذم اجرای دٍرُ ه کَر در ایي استاى ، دستَر فرهایيذ ّوکاری ززم جْت پ یرش ٍ 

 استفادُ ًاهثردُ از اهکاًات ضثاًِ رٍزی هث ٍل فرهایٌذ.

 

 

 هَزش فٌی ٍ حرفِ ای استاى .....................هذیر کل آ                                             

 

 

 

 

 

 

:ロケゅヨセ 
:オΑケゅゎ 



http:// reg.portaltvto.com

www.kr.irantvto.ir



2084082

2

11127201395060113960116

2051354

2

6207201395062213960210

2081720
2

4164801395070113960230

2082723

2

4187201395070313960223

2077606
2

5
94

17

154801395070313960301

2077626

2

5
9417137201395070313960226

20320182168301395070713960425



2085337
2

13164801395071013960302

207680616124901395071013960307
2

2073894
2

71654013950710139602302

2081640

2

9167201395071013960120

207679816122161395071213960212
2

2084421

1

14166401395071413960209

2

2076003

2

17204801395071513960216

2071839

1

2166401395072613960217

2

2077414

1

17206401395072713960407

2



2084557

2

17257201395072713960205

2053695
2

35
167001395072913960331

20590802
35

1410901395081013960415

2079773146001395081013960403FALSE

208664227166401395081813960127

2119764211610501395090113960608

210118916147281395090213960420

2

2118686271610901395090313960316

2059784164501395091313960219



212474271655013950915139603092

2127740
1

13163901395092013960127
2

2089626

2

12127201395092213960330

2117255

2

12127201395092213960230

2122937
22

1654013950923139601202

2123401

PLC

161601395092313960124

2135646
2

7167001395093013960227

214816912124191395100113960127

2128990
1

4164651395101313960225FALSE



211628321
166401395101613960225

2133781
2

2162761395101813960210

216322412203601395102313960226

2151981164321395102513960130FALSE

2154051

2

168001395102713960417FALSE

2142932

2

17257201395102813960509

2146799CNC
2cnc

1626013951029139602172

2150978162181395102913960202FALSE

2130556
24

high tech
62161395103013960202



2161880UPV
C

21
UPVC122001395110213960119FALSE

2161136784501395110213960318FALSE

21612127162101395110213960403
5

2162587UPV
C

21
UPVC122001395110313960127FALSE

2151176
35

163021395110613960212FALSE

2148969
24

high tech
62161395110913960126

2161204
1

162531395110913960205
5

7

2
10

20987962161921395111013960218

2

2147907146001395111213960521FALSE



21631659162831395112013960226FALSE

2157403

405

2116321395112113960401

21108802161621395112313960123

21448623161601395112313960123FALSE

2169603
1

35
163901395112313960329

2

21417887162101395112313960206ICDL
2

2170556716541395112313960114
2

21863041316901395112613960225

2180385162621395120313960206

2



2188373

E6
SMAW

9162131395120713960223E3

213602916901395120713960128

2120591
24

high tech
6951395120913960128

21844413161981395121013960223

2120612
24

high tech
61051395121113960127

2188442

MAG

9166071395121113960425

2134259
24

high tech
61971395121413960225

2172308
35

162011395121513960227

20798342161601395121713960218



2140850316361395122213960116FALSE

2172295
35

16801395122213960205

2059898
1

35
163901395122413960621

2

2079875

2

2162401395122613960322

219523710163151396011413960417

219524710163681396011413960502FALSE

2195322
Autocad

10163151396011413960524

219532710162701396011413960508

219545510161651396011413960231FALSE



218988811123681396011413960502FALSE

219470811162401396011413960323FALSE

219471111161801396011413960320FALSE

2195410
2

16164801396011413960601FALSE

217943121169151396011413960710

1

21844572cad164801396011413960601

2184485216451396011413960130

2190254

PLC

21plc161601396011413960230

2190257

PLC

21plc161601396011413960309



2187124

ETABS

22161121396011413960217

218746222161001396011413960212

21909912216851396011413960225FALSE

21895313161861396011413960307

21901733201051396011413960223FALSE

21916923163881396011413960508

21922963161651396011413960231FALSE

21936193162281396011413960321

21957096164801396011413960601



2195713

SMAW

6163051396011413960413

SMAW

21485807161551396011413960308FALSE

2195536

2

8167201396011413960511

21955388168801396011413960605

21955398164501396011413960524

2195540PLC
2

8162721396011413960404

2189895161981396011413960327

2189911

AVR

122721396011413960403

21957186163001396011513960504



21957506162001396011513960310

2186101CNC
2cnc

1628013960115139604072

2191789

UT

161841396011513960307

219520511121601396011613960406

2187565
ARCHIC

AD

2216801396011613960210

2191602PLC
2

3162721396011613960407

2195199

2

11122401396011713960328

2186147
35

161001396011913960217

2195737

2

8167001396011913960511



21957458162281396011913960324

2195753

AVR

8PLC162721396011913960410

2184471121657613960126139605162

2190284316451396012613960206

21957246162301396012613960330

2189632

PLC

161601396012613960308

2184491216451396020213960218

2190811162501396020213960503

21903123161701396020913960327



2187569

3DMAX

22161601396021113960327

2196513
35

121001396021613960321

2187130

Safe

2216561396021813960302

2190897
35

164501396021813960627FALSE

2194997
2

2164801396021913960522

2189713CNC
2cnc

1626013960219139605232

219099422161271396022613960431

2196925
24

high tech
62001396022613960426

2190744161651396030113960420FALSE



2189545
TT

C

316611396030813960328FALSE

2190891

PLC

161601396030913960427

21903673161601396032813960514FALSE



2087491
2

12127001395070313960212

216406821162361395110413960115FALSE

217589721202361395112813960217FALSE

2178336

ms

17
2

162281395120413960131

21923043162501396011413960417FALSE



2087493
2

12127001395070313960403

20816689166401395071013960417

209470412124501395081813960114

2110361217164501395082313960119FALSE

2124888

2

13167201395091413960418FALSE

212491113161601395092513960214

2143459
1

12163901395100113960212
2

214817312124041395100113960131

21331363204021395101613960217



215292614162181395102213960126FALSE

215540513163231395102513960211
2

2169913KAB1316501395110313960127FALSE

215505612142181395110413960124FALSE

215333212162401395110613961228FALSE

218035217161321395120113960117FALSE

2187735
2

13161041395120313960310

218058512162401395120813960231FALSE

2133183320701395121013960123FALSE



2180516916801395121113960126

2059707161651395121813960226FALSE

21863978161081395121913960126

219525210121321396011413960223FALSE

219730516164601396011413960528

219459221152891396011413960410FALSE

219511221151501396011413960307FALSE

21957346163441396011413960425

21810487161601396011413960226FALSE



21810607161601396011413960321FALSE

2188786
Autocad

3203151396012413960518

21887783202501396021813960501FALSE

21810767143001396023013960525

21811097143001396032213960724



20554542166881395061313960308

2067274144501395071313960114

204874521163001395092713960115

2146578

2

21143031395102613960206

2162958
129143901395110413960411

2

21146752162101395111713960217

2110257161391395111813960122

21218692162301395112313960212

21143452163001395112513960206



217710729161621395120213960116

21955508161601396011413960309

2192803142971396011413960307

2192816142301396011413960225

2192792
1

143901396011513960327FALSE

21950032162301396020913960323

21901692162301396021313960420

21928222162301396021313960508



212667821163151395100813960216

2135612211655013951019139602052

217923321161751395112413960128

2183853

2

21163031395120713960210

21955478161601396011413960230



21047102141281395111213960129

2156325
5S

2116501395121113960122

217135016581395121913960127

2185374214451396011413960130

2185415

206

214621396020213960223

405

2186014214451396020313960224

2185436214451396022513960308

2186017

405

214321396022613960309

2186021
L90

214401396031313960322

2186025

CNG

214271396032313960328



21704082116961395113013960116

2170548316461395121913960122



2185886INDESIG
N

21121151395120813960120

2187822211616613951215139603217

5

2189166202101396011413960313

2189168201671396011413960313FALSE

2190423

SMAW
E3

201611396011413960403FALSE

2190441

SMAW
E3

201611396011413960406FALSE

2190446

SMAW
E3

201611396011413960331FALSE

2189171Pressur
e die

casting

124501396032013960613

2187795

3dmax

2216901396032813960424FALSE



2095119
2

1237001395080313960309

2126002

2

1237201395091613960126

2178993
1

1233901395112613960128
2



208614221
2162831395072613960129FALSE

213616621163441395100713960129

212885621162111395101313960114

214444221162401395102813960120FALSE

215431221122781395110113960225FALSE

217803021
2161321395112513960116FALSE

217925821161001395121613960129

21293357161601395122213960225FALSE



2191988257281396010513960301

2

2194415ICDL
1

23981396010513960126ICDL
2

21984825
9412301396010513960217

21984984152861396010513960320

21985184153231396010513960405FALSE

2191687ICDL
2

213321396010713960116FALSE

21748962137281396010913960219

2

21806068201271396011413960214

21815602210771396011413960130



21879634102461396011413960321

2191200
2

2201841396011413960211

2187367E
Citizen

5
941771396011513960131

219253715801396011513960223

2192540151101396011513960226FALSE

2192544315801396011513960205FALSE

2197259ICDL
2

23321396011513960120FALSE

2197389783231396011513960403FALSE

2197410753801396011513960418



2188610AUTO
CAD

2131281396011613960128

ICDL
1

21992068203771396011613960313FALSE

217876421264001396012713960314

218390328203201396012713960308FALSE

21873162133941396012713960218

21863262220601396012913960214FALSE

21699045
94201861396013013960403FALSE

21863212231271396013113960211

2176635254501396020113960401



21752382134001396022013960310

217296628204501396022413960502

21805878204131396023013960420

218712928204501396030313960621

218713128203201396033113960615FALSE



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

338364811-083Kr3@kr.irantvto.ir

4
42424576083Qasr@kr.irantvto.ir

138374987083Kr1@kr.irantvto.ir

237244560083Kr2@kr.irantvto.ir

748435131-083Songhor@kr.irantvto.ir

845238309083Eslamabad@kr.irantvto.ir

5
42226525-083Sarpol@kr.irantvto.ir

643226868083Gilanegharb@kr.irantvto.ir

1445130819-083Harsin@kr.irantvto.ir

161046229269
083Javanroud@kr.irantvto.ir

1748232713083Kangavar@kr.irantvto.ir

948330154083Sahne@kr.irantvto.ir

12
46724443-083Salas@kr.irantvto.ir 

1343724161
083dalahoo@kr.irantvto.ir

1126
46121105083Paveh@kr.irantvto.ir

15
38378250

083



17

18

19

20

38281735083

1046528484-083

2222 60 - 
38234135 -083

38378246
083


