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 مقدمه:

سیا ما    ،هبیری رراستای سیاستهای کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی ابالغیی ا  سی ی مقیاع م  ی      و در  سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و       

سیتانی دوره هیای   اهای فنی و حرفه ای ثبت نیاع   اجتماعی به عن ا  مت لی اجرای آم  ش ت او ، کار و رفاهآم  ش فنی و حرفه ای کش ر وابسته به و ارت 

 افیراد شیاغد در   می نماید. هدف این سا ما  ایجاد بستر ال ع جهت مهارت آم  ی افراد فاقد مهارت و ارتقیا  مهیارت   اجرا لکترونیکیبص رت ا آم  شی را

صینای    ، نیدا ، پادایا   عشیایری ، روسیتایی،   شیهری،  ش ب ،ثابتمراکز  های آم  شی دوره های آم  ش فنی وحرفه ای در بخش حِرَف مرب طه می باشد.

 رد روی کیار میاهر می   های ملی و بین المللی به من  ر تربیت نی   مانی مختلف در قالب استاندارددر مقاط و سک نگاههای غیر رسمی ج ار دانشگاه ،اصناف ،

  ر ایجیاد  به من حال اجرا می ش ند. آ ادهای فنی و حرفه ای  آم  شگاه مراکز آم  شی و کش ر ت سط کشاور یو  خدمات های مختلف صن ت، نیا  بخش

نیاع و پیریرش    اطالع رسانی و تسیهید در انجیاع ام رثبیت    ها، عدالت آم  شی و فراه   نم د  فرصت برابر برای متقاضیا  بهره مندی ا  این ن ع آم  ش

 تدوین اردیده است. 1398سال  چهارعسه ماهه  م رفی دوره های آم  شی پیش بینی شده برایدفترچه  مهارت آم  ،

 تعاریف: -1

ت رسیاند   ال ع و به ف لی های و عملی است که با هدف ارتقا  دانش افراد و ایجاد مهارت ن ریهای  مجم ع آم  ش فنی و حرفه ای: های آموزش -1-1

شیخ  آمیاده   کار در مشاغد ا ناا   تیا سیح م م   کسب وحرفه و  برای احرا  شغد، و مهارت آم  ا  را های نهفته در ایشا  اجرا می اردداست داد

 نم ده و ت انایی آنا  رابرای انجاع کار و ف الیت در حِرَف مختلف افزایش می دهد.

و  محیدوده آمی  ش را بیرای اجیرا     ،عملیی ، ن یری های آم  شی هر مهارت که به تفکیک میدت  میا     مجم عه ای ا  سر فصد استاندارد آموزشی: -2-1

 نماید. ار شیابی مشخ  می

 ییر   هیا و  رشیته  بیرای تفکییک   (ISCO)باشند که ت سط سا ما  بین المللی طبقیه بنیدی مشیاغد    مجم عه ای ا  اعداد قراردادی می کد استاندارد: -3-1

 اردد.می ملی تغییراتی در این کدها من  ر  استفادهدر کش رهای مختلف برای  م م الً ومجم عه هر رشته ت یین شده است 

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استتاناارداای مموزیت ج ت تن انت تای ددیته دمرز مموزیت  متورد نوتن مت   وان تا بته ب ت               :نکته 

 مناتعه نمای ا. http://research.irantvto.irاز طنیه ساین سازمان مموزش ف   م حنفه ای کشور به نشان   استاناارداای مموزی  

  قسیی   ت درجیه  چهیار کیه بیه    بیانگر میزا  مهارت و ت انایی فرا ارفته شده ت سط مهارت آم   در طی یک دوره آم  شی میی باشید   مهارت : سطوح -4-1

 ش ند: می

 های  یر اطالق می اردد: متقاضیا  در بخشهای  تدوین شده سا ما ، به آم  شمحابق استانداردهای  :سهمهارت درجه  -1-4-1

 مهارت سحح سه صن ت ساختما  -الف

 های قابد ارائه به افراد ک  ت ا  ذهنی مهارت -ب

ارت درجیه  مهی   د،ش  می های مقدماتی که به مهارت آم  ا  مبتدی ارائه محابق استانداردهای تدوین شده سا ما ، به آم  ش مهارت درجه دو: -2-4-1

 افته می ش د و ا اهینامه مهارت درجه دو به عن ا  پیش نیا  جهت شرکت در دوره های آم  شی درجه یک می باشد. دو

 دودرجیه   های تکمیلی که به مهارت آم  ا  دارنده ا اهینامیه مهیارت   به آم  ش محابق استانداردهای تدوین شده سا ما ، مهارت درجه یک:  -3-4-1

رار و ا اهینامه مهارت درجه یک به عن ا  پیش نیا  جهیت شیرکت در دوره هیای آم  شیی کیا      مهارت درجه یک افته می ش د ش د، ارائه می

 ماهر می باشد.

 رائیه  ییک ا  های تخصصی که به مهارت آم  ا  دارنده مهیارت درجیه   به آم  ش محابق استانداردهای تدوین شده سا ما ، مهارت کارگر ماهر: -4-4-1

 کارار ماهر افته می ش د.می ش د، مهارت 

 به شخصی اطالق  می ش د که داوطلب  شرکت در دوره های آم  ش فنی و حرفه ای می باشد.  متقاضی :  -5-1

 . می نماید شرکتبه شخصی اطالق می ش د که در یکی ا  دوره های آم  ش فنی و حرفه ای به من  ر فراایری مهارت  مهارت آموز: -6-1

 .استکشاور ی و  فنی و حرفه ای در سه خ شه آم  شی اصلی شامد صن ت، خدمات دوره های آم  ش خوشه آموزشی: -7-1

 ش د. می ایرند، اروه آم  شی افته به ت دادی ا  حِرَف آم  شی که ا  ن ر ماهیت و م ض ع در یک مجم عه قرار می گروه آموزشی:  -8-1

http://research.irantvto.ir/


 

مربی در یک  تجهیزات و امکانات ال ع ت سط آم  ش های ن ری و عملی که در قالب استاندارد آم  شی با استفاده ا  مجم عه به  :دوره آموزشی  -9-1

  ش د.  ما  مشخ  به مهارت آم   ارائه می

میی   افتیه  می رود شغد جهت اجرای یک ف الیت انت ار خاص که ا  یک شخ  در سحح م رد ن رهای  به مجم عه ای ا  وظایف و ت انمندی  شغل: -10-1

 ش د.

 به مجم عه ای ا  چند شغد همگن که در یک اروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه افته می ش د.  حرفه: -11-1

ص رت دولتیی  بهای رایگا   واحد آم  شی است که بر اساس ض ابط و مقررات به من  ر ایجاد و ارتقا  مهارت افراد به ارائه آم  ش :یمرکز آموزش -12-1

 :دسته تقسی  می ش ند دواین مراکز به ، اقداع می نماید

این مراکز فاقد امکانیات  که نمایند  ح و عصر برای مهارت آم  ا  ف الیت میهای صب اجرای دوره های آم  شی در ن بت با این مراکز مراکز روزانه: -1-12-1

ف در ن بیت مخیال   یک ن بیت بیرای بیرادرا  و   این مراکز ا  ن ر ن ع جنسیت مهارت آم  ا  به سه دسته برادرا ، خ اهرا  و دو من  ره ) باشند. شبانه رو ی می

   ( تقسی  می ش ند.برای خ اهرا 

 دوره های آم  شی فنی و حرفه ای بص رت مختلط برای خ اهرا  و برادرا  برازار نمی ش د. نکته :

امکانیات   ، بیه دلیید برخی رداری ا    رازار می نماینید بو یکسره  عصر ،های صبح در ن بترا دوره های آم  شی  کهاین مراکز  شبانه روزی :مراکز   -1-12-2

 رو ی رایگا ، قابلیت جرب مهارت آم   غیرب می را در دوره های آم  شی دارند. شبانه

های فنیی    شنسبت به ارائه آم  کش ر واحد آم  شی غیر دولتی است که با مج   سا ما  آم  ش فنی و حرفه ای  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: -13-1

 جیه  ای آ اد بیا ت  د. ال ع به ذکر است آم  شگاه های فنی و حرفهو حرفه ای محابق با استانداردهای سا ما  با اخر شهریه های مص ب اقداع می نمای

مرکیز مرب طیه    یکی ا  مراکز آم  شی ف الیت می نمایند. لرا متقاضیا  در ص رت وج د مشکالت آم  شی می ت اننید بیه   به محد جغرافیایی،  یر ن ر

 درج اردیده است، مراج ه نمایند. 7که در جدول شماره 

 تجهییز شیده و کیارآم  ا  در آنجیا  ییر ن یر مربیی مجیرب         در بخیش ن یری و عملیی    است که برای اجرای دوره های آم  شیی   فضایی کارگاه: -14-1

 های مص ب کسب می نمایند.اساس استانداردبر های ال ع را مهارت

 .مدت  ما  مشخصی ا  ط ل رو  هستند که دوره آم  شی درآ  اجرا می ش د نوبت های آموزشی:  -15-1

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 12 7:30 صبح

 18 14 عصر

 تبصره:

 کاهش یابد. مدت  ما  ن بت آم  شیدر ن بت های آم  شی مرک ر ممکن است برای دوره های آم  شی ک تاه مدت،  -1

 قابد تغییر است.ای  آم  ش فنی و حرفه های آم  شی با ت جه به افق و شرایط جغرافیایی با ن ر اداره کد ساعات شروع و پایا  ن بت -2

کید بیه عهیده     ضیمن همیاهنگی بیا اداره    ،و ض ابطهای فنی و حرفه ای آ اد با ت جه به شرایط  هن بت بندی آم  شی برای آم  شگا -3

 باشد. آم  شگاه می

 هایی که در شهرهای فاقد مرکز آم  شی  یر ن ر یکی ا  مراکز آم  شیی بصی رت م قیت    آ  بخش ا  آم  شبه  :شهری  شعبدر بخش آموزش  -16-1

 شییهری افتییه   شیی بهییای بخییش   آمیی  ش ،آم  شییی متقاضیییا  اجییرا مییی اییردد    بییرای یییک یییا چنیید دوره جهییت پ شییش نیییا        

 می ش د.

ی یک ییا   یر ن ر یکی ا  مراکز آم  شی بص رت م قت براو عشایرهایی که در روستاها  بخش ا  آم  ش به آ :  و عشایر در روستا بخش آموزش -17-1

 افته می ش د. و عشایری های بخش روستایی آم  ش ،اجرا می اردد و عشایر چند دوره جهت پ شش نیا  آم  شی روستاییا 

برای ییک   های ن امی و انت امی  یر ن ر یکی ا  مراکز آم  شی بص رت م قت هایی که در پاداا  آ  بخش ا  آم  شبه پادگان: در بخش آموزش  -18-1

 ش د. های بخش پاداا  افته می آم  ش ،یا چند دوره جهت پ شش نیا  آم  شی کادر وظیفه اجرا می اردد



 

ر قالیب  داصناف  و م دنی( های اقتصادی )واحد های صن تی؛ بنگاهشاغلین  برایهایی که  آ  بخش ا  آم  شبه : و اصناف صنایع در بخش آموزش -19-1

در مراکیز   نامیه  قالیب تفیاه   یا در و  ضمن کاراختصاصی  آم  شی و فضاهایهای صن تی  شهركمراکز ج ار کارااهی و بین کارااهی، ارتقا  مهارت 

  هیای بخیش صینای    آمی  ش  ،می ایردد  بص رت م قت برای یک یا چند دوره جهت پ شش نیا  آم  شی اجرا  دفتر آم  ش درصنای  یر ن ر ثابت 

   افته می ش د.

قیت  بصی رت م  هایی که در مراکز ج ار دانشگاهی  یر ن ر یکی ا  مراکیز آم  شیی    آ  بخش ا  آم  شمراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -20-1

 .های بخش ج ار دانشگاهی افته می ش د آم  ش ،برای یک یا چند دوره جهت پ شش نیا  آم  شی دانشج یا  متقاضی اجرا می اردد

 باشد. ها فقط خاص متقاضيان همان مجموعه می : اجرای دوره های آموزشی در پادگان1تبصره

 باشد. خاص متقاضيان همان مجموعه میی اقتصادی ها بنگاهاصناف و  ،اجرای دوره های آموزشی در صنایع  :2تبصره

ر آ م   هیای  دآم  انی که  دوره  آم  شی را بص رت کامد بر اساس استاندارد آم  شی طی نم ده و مهارت به آزمون و مزایای گواهينامه مهارت:  -21-1

 .می ش د  ا اهینامه مهارت اعحا ،م فق به کسب حدنصاب قب لی می ش ند ،پایانی که بص رت کتبی و عملی برازار می ش د

 شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشيابی:   -1-21-1

 در آ م   کتبی 50کسب حداقد نمره  -1

 در آ م   عملی 70کسب حداقد نمره  -2

 آ م   عملی %75 آ م   کتبی و %25در آ م   های عملی و کتبی با ضریب و نی  70کسب حداقد م دل  -3

 گواهينامه مهارت:مزایای  -1-21-2

 اعتبار بین المللی  رایدا     -1 

 های مختلف احرا  صالحیت حرفه ای در بخشمن  ر ه دارای اعتبار ب -2

     های مشم ل طرم طبقه بندی مشاغد احتساب ساعات آم  شی به عن ا  سن ات تجربی در کارااه -3

 مدرك دیپل  در رشته های کاردانشمن  ر کسب ه قابلیت تحبیق با برخی واحدهای درسی آم  ش و پرورش ب -4

 بر اساس ض ابط مرب طهامکا  برخ رداری ا  تسهیالت خ د اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها  -5

 اول یت در صدور پروانه کسب   -6

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز: شرایط و  -2

 شرایط عمومی:  -2-1

 اعتقاد به دین اسالع یا یکی ا  ادیا  پریرفته شده در قان   اساسی   -1

 های محارب با ن اع جمه ری اسالمی نداشتن عناد و عدع ه اداری ا  احزاب و اروه -2

 نداشتن فساد اخالقی  -3

 عدع اعتیاد به م اد مخدر  -4

 ذیربط در مراکز آم  شی مجا  است.ثبت ناع اتباع خارجی بر اساس تفاه  نامه های من قده مابین سا ما  و نهادهای  -5

 ثبت ناع اتباع خارجی دارای مج   اقامت ا  دستگاه های ذیربط در آم  شگاه های آ اد مجا  است. -6

 شرایط اختصاصی : -2-2

 استاندارد آم  شی دورهرك تحصیلی مندرج در دم داشتن مدرك تحصیلی متناسب با دوره آم  شی محابق با -

 به عن ا  پیش نیا  برای متقاضیا  شرکت دردوره های آم  شی درجه یک دو درجهداشتن ا اهینامه مهارت  -

 نا پی سته دوره های آم  شی کارار ماهر به عن ا  پیش نیا  برای متقاضیا  شرکت در یک داشتن ا اهینامه مهارت درجه -

 برخ رداری ا  ت انایی جسمی  ال ع متناسب با رشته مهارتی -

 سال 15حداقد شرط سنی  -



 

 رسال در آموزشگاه هاای فنای و حرفاه ای آزاد باا اجاازه کتبای ولای و یاا قايا قاانونی امکاان پا ی             15تا  12: ثبت نام متقاضيان بين 1رهتبص

  می باشد.  

 هارتم: دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد آموزشی می باشند، شرکت در دوره آموزشی درجه دو منوط به داشتن 2تبصره 

 درجه سه می باشد.

 مقررات وظيفه عمومی:  -2-3

 بر اساس اعالع رسمی سا ما  وظیفه عم می نیروهای ن امی و انت امی متقاضیا  مرد ال ع است یکی ا  شرایط مشروحه ذید را دارا باشند:

 کارت پایا  خدمت -

 کارت م افیت کفالت یا پزشکی دائ  و کارت م افیت دای   ما  صلح -

 های پایا  دوره آم  شی ا  ما  شرکت در آ م  عدع مشم لیت ت -

ی متقاضیی بیا   های پایا  دوره مشروط به عدع تداخد برنامه تحصییل  استفاده ا  م افیت تحصیلی آم  ش و پرورش یا آم  ش عالی تا  ما  شرکت در آ م   -

  ما  برازاری دوره آم  شی

 من  قان نی ا  طرف یگا  خدمتی مرب طه وج د نداشته باشد. استفاده ا  ساعات فراغت دورا  مقدس سربا ی مشروط بر اینکه -

 طالب ح  ه های علمیه -

 

 استفادز ازامکانات یبانه رمزی : ینایط  -3

 

ط شیرای یکسیره بیا   هیای دو ن بتیه و   که دوره  د خ ابگاه و رست را  می باشد که خ ابگاه به کارآم  ا  غیر ب می شهرستا ،امکانات شبانه رو ی شام -

 ایرد. ت لق می ،کیل متر می باشد 70مرکز آم  شی حداقد  تاها  انتخاب نم ده و فاصله محد سک نت آ  را رو یبانه ش

 باشند. قابد رویت می الکترونیکیثبت ناع  سامانهترکر: مشخصات دوره های آم  شی با شرایط شبانه رو ی ویژه هر استا  در 

 ر است.به تشخی  رئیس مرکز مرب طه در ص رت وج د ظرفیت و شرایط مهارت آم   قابد تغییتبصره: شرایط استفاده ا  امکانات شبانه رو ی 

 ت لیق  ،ساعت آم  ش را طی می نماینید  9ا انتخاب نم ده و حداقد رو انه یکسره ردو ن بته یا خدمات رست را  نیز به کارآم  انی که دوره آم  شی  -

 ایرد. می

 رستوران نيز به تشخيص رئيس مرکز مربوطه و در حد امکانات موجود ميسر خواهد بود.ت کر: شرایط استفاده از امکانات 

 ت کر مها:

ه محیدودیت   بی بیا ت جیه    های دیگر می باشد و تماید به شرکت در دوره های آم  شی این استا  را دارند. متقاضیانی که محد سک نت آنها در استا 

ه هیای  و در صی رت ضیرورت شیرکت در دور    ه در شرایط مساوی با متقاضیا  بی می اسیتا  میی باشید    ل یت وااراری خ ابگاوامکانات شبانه رو ی، ا

 رفیی  مفرع سبت به اخر ، ندر پایگاه ثبت ناع اینترنتیانتخاب ازینه استفاده ا  امکانات شبانه رو ی  رب عالوه بایست آم  شی این استا ، متقاضیا  می

ودی یا مصیاحبه  تا در ص رت م فقیت در مراحد پریرش اع  ا  آ م   ور ،نیز اقداع نمایند محد سک نت خ دنامه ا  اداره کد آم  ش فنی وحرفه ای 

        .نمایندآنرا ارائه 

 

 :اای مزاد م مموزیگاز مموزی  مناکز ینایط کل  مموزش در ضوابط م -4

ا  و آییین نامیه نحی ه تشیکید و اداره     و انضیباطی سیا م  طبق آیین نامیه هیای آم  شیی     را مقررات عم می مرکز م ظف است کلیه ض ابط و مهارت آم   -1

 رعایت نماید.هیئت محترع و یرا   18/5/85های آ اد مص ب  آم  شگاه

 بی نسبت به م رفیی های کاریا بنگاه ص رت درخ است صنای  و آم  ش دیده ندارند ولی دراشتغال برای افراد قبال ایجاد مراکزآم  شی هیچگ نه ت هدی در -2

 شرایط اقداع می نمایند. واجد افراد



 

درصید میدت دوره   15غیبیت غیرم جیه بییش ا    ، ه های کاری خ د را براساس برنامه های آم  شی مراکزتن ی  نماینید مهارت آم  ا  م ظف هستند برنام -3

هیای آتیی    در دوره آم  شگاه هیای آ اد(  مهارت آم  ا )بجز  و عدع پریرش ؛ شرکت در آ م  باعث محرومیت مهارت آم   ا  ادامه دوره آم  شی مرب طه

 .خ اهدشد

  مراکز دولتی که در حین دوره آم  شی نسبت به ترك دوره اقداع نمایند، حداقد به مدت شش ماه ا  ثبت نیاع در دوره هیای آتیی در کید     مهارت آم  ا -4

  کش ر محروع خ اهند شد.

 ی باشند.مبه ن ر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نم ده اند م ظف به جبرا  و پرداخت خسارت  مهارت آم  انی که با ت جه -5

 

 نحوز پذینش م ارت مموز:-5

 ،شیهری   بشی  ،ه های آم  شیی مراکیز ثابیت آم  شیی    به من  ر تسهید در ام ر ثبت ناع متقاضیا  شرکت در دوره های آم  شی، ثبت ناع در کلیه دور       

حح اسیتا  بصی رت   آ اد سی  فنی و حرفه ای های آم  شگاه و، مراکز ج ار دانشگاه صنای  یآم  ش مراکز ،ها پاداا  یآم  شمراکز ،آم  ش روستایی های پایگاه

 «حرفیه ای آ اد  وآم  شگاه فنیی   یابرگ م رفی متقاضی به مرکز آم  شی »ص رت می ایرد و متقاضیا  پس ا  انجاع مراحد ثبت ناع م فق به اخر  الکترونیکی

آدرس  و محید برایزاری دوره   مشخصات دوره آم  شی،  ما  دقیق مراج یه فیرد بیه     ، مشخصات فرد،شماره پروندهکه این براه حاوی ، مرب طه خ اهند شد

 ت ملیی، کیار  دسیت داشیتن اصید شناسینامه،    بایست در  ما  درج شده در برگ م رفی متقاضی به مرکز بیا در   خ اهد ب د. متقاضیا  میحد برازاری دوره م

)در ص رت انتخیاب  دوره هیای    یا ن پیشو ا اهینامه مهارت   مقررات وظیفه عم می 3-2مدرك مرب طه با ت جه به شرایط مندرج در بخش مدرك تحصیلی، 

مرب طیه مراج یه   گاه یا آم  شی به مرکز آم  شی  ( 3شماره فرع  –ادر شده پس ا  اتماع ثبت ناع اینترنتی ص) فرع  یا آم  شگاه ( و برگ م رفی به مرکزتکمیلی

 نمایند.

ر دوره ( طبیق  عالقمند دردوره های آم  شی، کلیه متقاضیا  ) درص رت ثبت ناع بیشتر ا  ظرفییت در هی   و بات جه به ضرورت حض ر مهارت آم  ا  مست د   

می    آهیا بیه عنی ا  مهیارت      م فقیت درآ  مصاحبه حض ری شرکت نم ده و پس ا دوره آم  شی ابتدا درآ م   ورودی و  های مشخ  شده برای هر  ما 

 ش ند.   پریرفته می

 

 راا مای انت ای دمرز مموزی : -6

 هر متقاضی می بایست دوره آم  شی م رد ن ر خ د را با در ن ر ارفتن م ارد ذید انتخاب نماید:

ا  واق یی  بایست متناسب با عالقیه و نیی   قاضی در ارتباط است، لرا متقاضی میمستقیماً با عالیق و نیا  متبا ت جه به اینکه م فقیت در فراایری هر مهارت  -6-1

 خ د نسبت به انتخاب دوره آم  شی اقداع نماید.

ر و خت کامید شیغد می رد ن ی    در ابتدا نسبت به شنا یدبا لرا متقاضی باشد، دتاً ایجاد اشتغال میا  آنجا که هدف ا  فراایری مهارت برای متقاضیا  عم -6-2

 آینده شغلی آ  اقداع و سپس دوره آم  شی متناسب با آ  را انتخاب نماید.

بیر ایین اسیاس نسیبت بیه       بایید لرا متقاضیا    ر شده است،حداقد مدرك تحصیلی ال ع جهت هر دوره من  با ت جه به محت ای استانداردهای آم  شی، -6-3

 انتخاب دوره آم  شی اقداع نمایند.

ا ت جه به برنامه کاری خ د و عدع تیداخد آ  بیا  میا  برایزاری دوره     ب بایدمتقاضی  با عنایت به ضرورت حض ر کامد متقاضی در حین دوره آم  شی، -6-4

 آم  شی، نسبت به انتخاب دوره آم  شی اقداع نماید.

های پیش نیا های منیدرج در اسیتاندار  با ت جه به  بایدار ماهر ، متقاضی ی سح م درجه یک و کاربا ت جه به لزوع رعایت پیش نیا  در دوره های آم  ش -6-5

 نسبت به انتخاب دوره آم  شی اقداع نماید. آم  شی مرب ط به هر دوره،

 ساعت آم  ش در ماه انتخاب نماید. 220بص رت همزما  )دارای تداخد  مانی( و یا بیشتر ا  متقاضی نمی ت اند دو دوره آم  شی -6-6

 نکات مها:  



 

د، مای  متقاضيانی که تمایل دارند بصورت الکترونيکی از خدمات مشاوره و هدایت شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموزشی بهره مناد شاون   -1

، بخاش پاهوهش ،زیاربخش     http://www.portaltvto.comتوانند به پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی 

 مشاوره مراجعه نمایند.

ی های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اخ  مشاوره هاای ززم در خصاوص موتاوای دوره هاا     به منظور آشنایی متقاضيان با کارگاه -2

دیاد  هاای آموزشای مراکاز باز    از کارگاه س مرکزيبا هماهنگی رئآموزشی در راستای انتخاب صويح دوره های آموزشی، متقاضيان می توانند 

 نمایند.  

 

 این استان می پيش بينی شده این دفترچه که حاوی دوره های آموزشی پایانیهای  چنانچه متقاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدول -3

 http://reg.portaltvto.comحرفه ای کشور به نشاانی   باشد نيافته است، می تواند به پایگاه ثبت نام اینترنتی سازمان آموزش فنی و

هاای   بخش مشخصات دوره های آموزشی کشور مراجعه و نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود در یکی از مراکز شبانه روزی استان

 دیگرکشور اقدام نماید.

اضار دوره  حهای آزاد فنی و حرفه ای نبوده و درحال  کز ثابت آموزشی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای مودود به مرا اینکه آموزشبه با توجه  -4

)برای پوشش آموزشی شهرهای فاقاد   شهری شعببرای ارتقاء مهارت شاغلين در صنایع(،  ) های آموزش در صنایع های آموزشی در بخش

شتغال ای سازی اوقات فراغت سربازان و فراها نمودن زمينه روستایی )برای پوشش آموزشی روستایيان (،  پادگان )برای غن مرکز آموزشی(،

ی که جازء  ل ا متقاضيان شوند، طبق برنامه های آموزشی اجرا می و مراکز جوار دانشگاهی )برای پوشش نياز آموزشی دانشجویان( برای آنها (

 مایند.آموزشی با استفاده از این دفترچه اقدام نثبت نام در دوره های توانند جهت  می ،های آموزشی م کور هستند یکی از مخاطبين بخش

 

 نحوز ثبن نام: -7

ثبیت نیاع    سیامانه متقاضیا  ثبت ناع می ت انند بیا مراج یه بیه     انجاع می ش د. الکترونیکیثبت ناع ا  متقاضیا  شرکت در دوره های آم  شی فقط بص رت  -7-1

اطمینا  ا  برازاری دوره های آم  شی پیش بینی شده مندرج در و  http://reg.portaltvto.comالکترونیکی سا ما  آم  ش فنی وحرفه ای کش ر به نشانی 

 این دفترچه، ثبت ناع نمایند. 2براساس نیا  آم  شی و عالقه و با در ن ر ارفتن بند  این دفترچه

 

 

 مراحد ثبت ناع: -7-2

و آم  شیی   پیس ا  محال یه دقییق ت ضییحات دوره هیای     ثبت ناع الکترونیکی سا ما  آم  ش فنی وحرفه ای کش ر  سامانه ه به متقاضی باید با مراج 1-2-7

 نسبت به انتخاب دوره آم  شی م رد ن ر خ د اقداع نماید.  مشاوره و هدایت آم  شی 

 م  شیی و هزار ت میا  بابیت مشی ره و هیدایت آ     چهارریال م ادل  40000ت جه به مص به مجلس محترع ش رای اسالمی مبلغمتقاضیا  ال ع است با  2-2-7

ارت کی بخیش خریید   ا  طرییق مراج یه بیه    ت ما  بابت ثبت ناع هر دوره آم  ش فنی و حرفه ای پرداخت نمایند کیه   پنج هزارریال م ادل  50000

 ا  طریق شبکه شتاب امکا  پریر می باشد.و پرداخت ثبت ناع الکترونیکی سا ما  آم  ش فنی وحرفه ای کش ر  سامانهاعتباری 

 دوره آموزشی می باشد.یک مدت اعتبار کارت های اعتباری تا پایان سال جاری و ثبت نام در :   کر مهات

دوره العیات  )پییش نی یس اط   2)پیش ن یس اطالعات فردی( و فرع شماره 1فرع شماره متقاضیا  پس ا  محال ه دقیق مفاد دفترچه راهنما ال ع است  3-2-7

 اید.  شی اقداع نمانتخابی( این دفترچه را تکمید و پس ا  اطمینا  ا  صحت اطالعات نسبت به ثبت ناع در سامانه ثبت ناع الکترونیکی دوره های آم

ه های آم  شیی  دورمتقاضی باید یک قح ه عکس جدید خ د را با مشخصات ذید اسکن نم ده و فاید آ  را برای ارسال در سامانه ثبت ناع الکترونیکی  4-2-7

 آماده نماید.

رت از قبيال کاا  یاا آموزشاگاه   این پس در کليه مدارک صادره از طارف مرکاز آموزشای    ت کر: متقاضيان توجه داشته باشند فایل تصویری تهيه شده از  

 :شناسایی و گواهينامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گيرد

 ذخیره شده باشد. jpgمت و با فر dpi 100با درجه وض م   6×4یا  3×4در قح  فاید مرب طه ال ع است  -الف

 ت باشد.یکیل  با 70متر ا  کحج  فاید تص یر ارسالی باید  -ب

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/


 

 پیکسد باشد. 300×400پیکسد و حداکثر 200×300ب اد تص یر ارسالی باید حداقد ا-پ

 باشد.ا نه حاشیه  ائد فاقد هر یه شده وتص یر باید در جهت صحیح و بدو  چرخش ته-ت

شی د در تصی یر    ص یر متقاضی باید واضح و مشخ  ب ده و اثر مهر ، منگنه و سایر م اردی که منجر به مخدوش شد  و نامشخ  ب د  چهره متقاضی میی ت-ث

 وج د نداشته باشد.

 پس  مینه تص یر باید کامالً سفید باشد. -ج

 http://reg.portaltvto.comبیه نشیانی    سامانه ثبیت نیاع الکترونیکیی دوره هیای آم  شیی     به  متقاضیا  پس ا  آماده نم د  فاید تص یری و اطالعات ال ع

    مراج ه نمایند.

 متقاضی می ت اند بر اساس ت یین ناع استا ، ناع حرفه، جنسیت و... در سامانه نسبت به انتخاب دوره آم  شی م رد ن ر اقداع نماید.

ی( و رقمی  5 )رونده پ شمارهااع ب دی پرداخت وجه ثبت ناع دوره )های( انتخابی است. برای این من  ر اطالعاتی را که در کارت اعتباری دریافت کرده اید شامد 

و اطالعیات  نتخیاب  را ا« ثبت ناع شروع»سپس ازینه  ،ش د با دقت وارد نمایید رقمی( را به همراه عبارتی که داخد کادر مرب طه مشاهده می 6 ) شناسه پرداخت

 کنید.بخش های فردی، تص یر، تحصیلی، پستی و ... وارد

 ت کرات مها:  

 ورود کليه اطالعاتی که با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامی است. -1

آماوزش و   در هار یاک از مراحال پا یرش،    در زمان ثبت نام اعالم می نماید با مستنداتی که  متقاضیهر گونه مغایرت بين اطالعاتی که  -2

 و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد. موجب ملغی شدن پ یرش فرد خواهد شد ،و همچنين عدم رعایت شرایط ززم ارائه خواهدشدآزمون 

 صايه مای  اکيادا  تو  باشد ل ا به متقاضيان امکان اصالح توت هيچ شرایطی مقدور نمی تبصره: با توجه به اینکه پس از تایيد نهایی اطالعات،

 شود اطالعات وارد شده را به دقت کنترل نموده و درصورت اطمينان از صوت آنها نسبت به تایيد نهایی اقدام نمایند.

آم  شیی،   مشخصیات دوره  ، مشخصات فیرد، شماره پروندهرا که حاوی « به مرکز آم  شیمتقاضی براه م رفی »پس ا  تایید نهایی اطالعات، متقاضی  5-2-7

ی آ  تیا  مشاهده خ اهند کرد که ال ع است نسبت بیه چیاپ و نگهیدار    ،یق مراج ه فرد به مرکز آم  شی و آدرس مرکز آم  شی خ اهد ب د ما  دق

   مرب طه اقداع نمایند.یا آم  شگاه  ما  مراج ه به مرکز آم  شی 

 ر هر  میا  ت سیط  دا  وض یت کلیه دوره های آم  شی انتخابی با ت جه به اینکه برای هر متقاضی ناع کاربری و رمز ورود دائمی جهت اطالع کارآم    6-2-7

اکید میی  ه متقاضیا  تلرا ب ،سامانه ثبت ناع الکترونیکی ت لید خ اهد شد و استفاده ا  آ  جهت اطالع ا  نتایج آ م   های پایا  دوره ضروری می باشد

 اردد نسبت به حفظ و نگهداری آ  اقداع نمایند.

 

 

 :مهلت ثبت نام -8

رش نهیایی ادامیه   یک ماه قبد ا  شروع دوره آغا  شده و تا یک رو  قبد ا   میا  پیری  ا   نهایی شده در پرتال جام  سا ما ثبت ناع دوره های آم  شی 

 دارد. در ضمن با ه  مانی ف ق قابد تغییر ب ده و در اختیار رئیس مرکز مرب طه می باشد.

ه میا  رو هیای اولیی   لرا به متقاضیا  ت صیه می ش د در ه بسته خ اهد شد. ثبت ناعبا تکمید ظرفیت سامانه  و با ت جه به اینکه مهلت ثبت ناع محدود است

 نسبت به ثبت ناع اقداع نمایند.

  ه نمایند.ترکر مه : ضرورت دارد کلیه متقاضیا  در  ما  درج شده در فرع م رفی متقاضی به مرکز جهت انجاع پریرش نهایی به مرکز مرب طه مراج
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 ................. نحرفه ای استا به : اداره کل آموزش فنی و

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

 موضوع: معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره 

 عليکاسالم 

 ..... ............ونده..رپ.. با شماره با عنایت به تقاضای آقای / خانا .......................... فرزند..................  ،احتراما      

. ............................................. ر مرکزجهت شرکت در دوره آموزشی.................................................... با کد................ د

و  پ یرش آن استان، خواهشمند است با توجه به عدم اجرای دوره م کور در این استان ، دستور فرمایيد همکاری ززم جهت

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مب ول فرمایند.
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 شماره:

 تاریخ:



نام کارگاهنام مرکزنام شهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهطول دورهجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2947057
تعمیرکار پکیج شوفاژ 

*گازی 
کرمانشاه

 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
3721398071013981128مرد14عصرکارگاه تاسیسات

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2949405
لوله کش گاز خانگی 

وتجاری
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3901398070213981025مرد16صبحکارگاه جوشکاری آرگن

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کنگاوربرقکار ساختمان2951746
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
3841398071013981124مرد12یکسرهکارگاه  برق ساختمان

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2953741
طراحی معماری به 

ARCHICADکمک 
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
ندارددیپلم801398092413981015زن16صبحنقشه کشی

2954809

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
7201398071413990228مرد16صبحکارگاه سایپا

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2954863

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
7201398071013990224مرد16صبحاتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2955060
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4801398081413990221مرد16عصرکارگاه سایپا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2955107
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4801398071013990216مرد16عصراتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2956228

در و پنجره ساز 

 2پروفیل اهنی درجه

(*مختص کارودانش  )

سنقر
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
6401398070813981105مرد16یکسرهجوشکاری

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

سنقرچاقوساز2956253
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
نداردسوم راهنمایی2401398070813981004مرد16یکسرهتراشکاری

کرند غربدکوراتورچوبی2957742
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
5501398070913981022مرد16یکسرهدرودگری

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

درودگر با کد 

752220190020001

کرمانشاه*پیچ و مهره تراشی2959228
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fمرد16عصرکارگاه ماشین ابزار ALS E1398071013981119F ALS EF ALS E

(.دوره هایی که با رنگ آبی مشخص گردیده اند مرتبط با رسته های اولویت دار طرح تکاپو می باشند )عنوان دوره های آموزشی مراکز ثابت شهری استان کرمانشاه  - 1جدول شماره 



کرمانشاه*پیچ و مهره تراشی2959249
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fمرد16عصرکارگاه ماشین ابزار ALS E1398071013981120F ALS EF ALS E

کرمانشاه*پیچ و مهره تراشی2959253
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fمرد16عصرکارگاه ماشین ابزار ALS E1398071013981114F ALS EF ALS E

کرمانشاه*پیچ و مهره تراشی2959263
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fمرد16عصرکارگاه ماشین ابزار ALS E1398071013981129F ALS EF ALS E

کرمانشاهپیچ و مهره تراشی2959273
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fمرد16عصرکارگاه ماشین ابزار ALS E1398071013981123F ALS EF ALS E

2960379

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

سرپل ذهاب
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
7201398071113990331مرد20یکسرهکارگاه اتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2960382
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
سرپل ذهاب

مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
4801398071113990327مرد20یکسرهکارگاه اتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2960394

لوله کش و نصاب 

وسایل بهداشتی درجه 

2* 

سرپل ذهاب
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
5001398072513990404مرد12یکسرهکارگاه لوله کشی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2960579

جوشکارمخازن 

فوالدی با فرایند 

S MAW

سرپل ذهاب
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
3051398073013981119مرد10یکسرهکارگاه جوشکاری

پایان دوره 

راهنمایی

جوشکاری سازه های 

SMAWفوالدی با فرایند 

2962677
دوزنده کیف چرمی با 

دست

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
2681398080413981004زن16یکسرهکارگاه صنایع دستی

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

2964131
جوشکاری قطعات 

E1طبق دستورالعمل 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه جوشکاری 

اسکلت فلزی
1001398091213981009مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی

راه اندازی دستگاه 

جوشکاری

کرمانشاهاسکلت ساز2964246
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه جوشکاری 

اسکلت فلزی
Fمرد16عصر ALS E1398072113981004F ALS EF ALS E

2964267
تعویض کار روغن 

خودروهای سبک
پاوه

مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
1101398071513981002مرد12عصراتومکانیک

پایان 

راهنمایی
ندارد

هرسینتعمیرکاربرق خودرو2964583
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
4801398071713981224مرد16یکسرهکارگاه برق خودرو

پایان 

راهنمایی
F ALS E

2964686

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

هرسین
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
7201398071513990320مرد16یکسرهکارگاه اتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2964690
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
4801398071513990324مرد16یکسرهکارگاه اتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



2966943
مونتاژ کار و نصاب 

*تابلوهای برق 
پاوه

مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
4501398071713981225مرد12صبحکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2966956

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
7201398071713990421مرد20عصرکارگاه اتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2966995

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
7201398071713990421مرد20صبحکارگاه اتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2967763
تعمیرکار برق خودرو 

 *2درجه 
قصر شیرین

 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)

تعمیرکاربرق 

17خودروماده 
4801398071813990319مرد15صبح

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2967777
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
قصر شیرین

 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
4801398071813990319مرد13عصرکارگاه اتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهبرقکار صنعتی2970278
 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
Fمرد12عصربرق صنعتی ALS E1398072213981016F ALS EF ALS E

2971460
 سیستم های*

حفاظتی و امنیتی
کرمانشاه

 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
Fمرد16عصرکارگاه برق ALS E1398072713981028F ALS EF ALS E

2971484

آزمایش قطعات 

صنعتی با امواج 

(UT)فراصوتی 

کرمانشاه
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1841398093013981121مرد16صبحکارگاه بازرسی جوش

دیپلم فنی یا 

ریاضی فیزیک
ندارد

2971515

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

پاوه
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
7201398072313990326مرد16یکسرهاتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2971565
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
پاوه

مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
4801398072313990403مرد14یکسرهاتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2971593
سرویس و نگهداری 

*خودرو 
پاوه

مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
1601398072313981005مرد14یکسرهاتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2971914
تعمیرکار اتومبیل گاز 

 *2سوز درجه 
پاوه

مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
2401398100713990321مرد14یکسرهاتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

کرمانشاههیدورلیک کار صنعتی2972479
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fدیپلم2641398072313981011مرد12صبحپنیو ماتیک ALS E

2972672
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
4801398072313990415مرد20یکسرهکارگاه اتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2973315
نقشه کش عمومی 

ساختمان
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
4021398072313981123زن16صبحکارگاه عمران

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2974986
تعمیرکاراتومبیل های 

سواری بنزینی

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
7201398072713981228مرد16یکسرهکارگاه اتومکانیک

پایان 

راهنمایی
ندارد



2975030

لوله کش و نصاب 

وسایل بهداشتی درجه 

1* 

سرپل ذهاب
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
3691398072513990131مرد25یکسرهکارگاه لوله کشی

پایان دوره 

راهنمایی

لوله کش و نصاب وسایل 

 *2بهداشتی درجه 

2975031
تعمیرکار برق خودرو 

 *2درجه 
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
4801398072513990327مرد16یکسرهکارگاه برق خودرو

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

کرند غربدوزنده لباس بدون الگو2975941
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
2751398080813981014زن16یکسرهطراحی و دوخت

پایان دوره 

متوسطه اول  

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد

2977450
اندازه گیری و کنترل 

قطعات صنعتی
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
601398072813981021مرد11صبحتراشکاری

پایان متوسطه 

اول
ندارد

2977467

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

صحنه
مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)
7201398072813990206مرد25صبحکارگاه اتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2977472
اندازه گیری و کنترل 

قطعات صنعتی
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
601398072813981022مرد9صبحتراشکاری

پایان متوسطه 

اول
ندارد

2977482
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)
4801398072813990130مرد22عصرکارگاه اتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2977604

سیم کشی و عیب 

یابی مدارهای پایه 

ویژه )ساختمان

برقکاران تجربی 

(ساختمان

سنقر
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
641398081813981002مرد9عصرکارگاه برق صنعتی

پایان سوم 

راهنمایی
ندارد

2977642

سیم کشی و عیب 

یابی مدارهای پایه 

ویژه )ساختمان

برقکاران تجربی 

(ساختمان

سنقر
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
641398100313981024مرد9عصرکارگاه برق صنعتی

پایان سوم 

راهنمایی
ندارد

سنقرنصاب کابینت چوبی2977704
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
4001398072813981212مرد16یکسرهدرودگری

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E



2977715
 2جوشکار گاز محافظ 

CO (کار و دانش)
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)

کارگاه جوشکاری گاز 

محافظ
5601398072813981205مرد16یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

جوانرودتعمیرکاربرق خودرو2979416
مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
4801398073013981119مرد16یکسرهاتومکانیک

پایان 

راهنمایی
F ALS E

2979630

جوشکارمخازن 

فوالدی با فرایند 

S MAW

سرپل ذهاب
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
3051398073013981123مرد15یکسرهکارگاه جوشکاری

پایان دوره 

راهنمایی

جوشکاری سازه های 

SMAWفوالدی با فرایند 

2983311
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
سرپل ذهاب

مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
4801398080513990319مرد20عصرکارگاه اتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهسازنده پاپیه ماشه2987776
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
1601398091213981014زن16یکسرههنرهای تزئینی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2987783
دوزنده کیف با چرم 

طبیعی
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
2401398101513981205زن20یکسرههنرهای تزئینی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2988179
برقکار ساختمان درجه 

1* 
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
3901398081113981121مرد16یکسرهکارگاه برق ساختمان

پایان دوره 

راهنمایی
2برقکار ساختمان درجه 

2988989

سازنده وسایل وجعبه 

های تزئینی و 

(کارتوناژ)کاربردی

کرمانشاه
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
911398120613981225زن16یکسرههنرهای تزئینی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2989844

عیب یاب  نصاب و

-سیستم های حفاظتی

 امنیتی و ارتباطی

هرسین
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
ندارددیپلم3151398081313981206مرد14عصرکارگاه برق

2992739
کارافرینی با رویکرد 

KAB(سطح کامل)
روانسر

مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
1001398081913981106مرد14عصرکارگاه اتومکانیک

پایان دوره 

اول متوسطه
ندارد

2993022

تعمیرکار دستگاه های 

سرد کننده خانگی و 

تجاری

کرمانشاه
 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
4501398082113990116مرد16صبحکارگاه تاسیسات

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2994626
پرورش دهنده قارچ 

دکمه ای
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
1651398081913981017زن14یکسرهکشاورزی قارچ

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

-



2995893
الگوساز و برشکار 

لباس نازک زنانه
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
3401398090513990123زن16صبحکارگاه تأسیسات

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه

2995902
الگو ساز لباس با رایانه 

* 
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
دیپلم1001398082013981026زن16صبحکارگاه تأسیسات

 یا 2نازک دوز زنانه درجه 

کارور عمومی رایانه

2996976
لوله کش گاز خانگی 

وتجاری

ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
3901398082113981212مرد16صبحجوشکاری

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2997206

جوشکاری با فرایند 

قوس الکتریکی دستی 

E3 ) SMAW( ) کار

(و دانش

صحنه
مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)
2881398082113981205مرد14یکسرهکارگاه جوشکاری

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2999204

تعمیرسیستم سوخت 

رسانی انژکتوری 

بنزینی خودرو

قصر شیرین
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)

تعمیرکاربرق 

17خودروماده 
1141398082513981004مرد15یکسره

فنی )دیپلم

وحرفه ای 

رشته 

کا–اتومکانیک

رودانش رشته 

اتومکانیک،ریا

ضی فیزیک، 

(علوم تجربی

ندارد

3000227

 SEMکاربری دستگاه 

میکروسکوپ )

(الکترونی روبشی

کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهای پیشرفته 

(دومنظوره)

1201398090413981028زن6یکسرهمتالوگرافی

کاردانی و یا 

مهندسی 

متالورژی، 

مهندسی 

شیمی یا 

نانومواد

 ندارد

3001622
آزمایشگر کنترل 

کیفیت بتن
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
Fدیپلم1501398090913981030مرد16عصرکارگاه عمران ALS E

کنگاور *2تراشکار درجه 3002603
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
6401398082813990227مرد12یکسرهکارگاه تراشکاری

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



3003139

 پیاده سازی و راه 

اندازی شبکه های 

شهری و جهانی‘محلی

جوانرود
مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
701398082813981016مرد16عصرکارگاه جوشکاری

 فوق دیپلم 

کامپیوتر و 

فناوری 

اطالعات

ندارد

3004539
نقشه کش و طراح 

CATIAصنعتی با 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهای پیشرفته 

(دومنظوره)

نقشه خواندیپلم2501398091313981106مرد6یکسرهنمونه سازی سریع

3006101
پرورش دهنده قارچ 

دکمه ای
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1651398090213981016مرد16صبحکارگاه کشاورزی

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

-

3006158
دوزنده کیف چرمی با 

دست
روانسر

مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
2681398091113981120زن16یکسرهکارگاه طراحی ودوخت

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

3007856
برقکار ساختمان درجه 

2* 
قصر شیرین

 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
7001398090713981219مرد14یکسره#-95برق ساختمان

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3008681
 plcآشنایی با مبانی 

s300*
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fمرد12عصرکارگاه مکاترونیک ALS E1398090513981021F ALS EF ALS E

کرمانشاهکاربر گیاهان دارویی3008923

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهای پیشرفته 

(دومنظوره)

2581398090513981119زن6صبحداروهای گیاهی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

قصر شیرینساخت المپ3008988
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
Fمرد14عصر#-95برق ساختمان ALS E1398090913981004F ALS EF ALS E

کرمانشاهکمک اسکلت ساز3010130
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه جوشکاری 

اسکلت فلزی
1931398101513981211مرد16صبح

پایان دوره 

ابتدایی

کارگر عمومی اسکلت ساز 

فلزی

3011437
بچه گانه و دخترانه 

*دوز 
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
2461398090913981127زن16عصرکارگاه تأسیسات

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3011596
ترسیم نقشه های فاز 

 معماری2
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
701398091013981018زن16عصرنقشه کشی

فوق دیپلم 

معماری
ندارد

3011737
راهنمای عمومی 

گردشگری
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
3301398090913981127زن12صبحگردشگری

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد



گیالنغرببتن ساز و بتن ریز3012495
 گیالنغرب 6مرکز شماره 

(دومنظوره)
1701398091013981025مرد12صبحکارگاه عمران

پایان دوره 

ابتدایی
کمک بتن ساز و بتن ریز

هرسینمشبک کار چوب3012718
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
1731398091013981112زن14یکسرهکارگاه درودگری

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3012778

تکنسین پشتیبانی 

سیستم عامل کاربران 

(ms)

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
2721398091013981129زن16یکسرهکارگاه  سخت افزار

فوق دیپلم 

کامپیوتر
ندارد

کنگاورپیچ و مهره تراشی3013987
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
941398091113981220مرد16یکسرهکارگاه تراشکاری

پایان دوره 

راهنمایی
داخل تراشی قطعات

3014250
تعمیرکار فلزات 

قیمتی و جواهرآالت
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
1051398091713981022زن12صبحکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3014968

تعمیرکار لوازم خانگی 

برقی حرارتی و 

 *1گردنده درجه 

صحنه
مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)

تعمیر لوازم )کارگاه برق

(خانگی
4221398091213981214مرد16یکسره

پایان دوره 

راهنمایی

تعمیرکار لوازم خانگی 

برقی حرارتی و گردنده 

2درجه 

3015065
تعمیر موتورهای 

آسنکرون سه فاز
کرمانشاه

 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
1121398091213981014مرد14صبحکارگاه سیم پیچی

پایان دوره 

راهنمایی

اندازی ¬نصب و راه

ACموتورهای الکتریکی 

3017639

سازنده و نصاب در و 

پنجره با 

و UPVCپروفیل

شیشه دوجداره

کرمانشاه

شعبه شهری شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

Fدیپلم2001398092713981220مرد12یکسرهUPVCکارگاه  ALS E

3018989
نازک دوز زنانه درجه 

2*

ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
4601398110913990127زن18یکسرهکارگاه خیاطی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3020408
کاربرد اکسل در 

حسابداری
گیالنغرب

 گیالنغرب 6مرکز شماره 

(دومنظوره)
Fزن14عصرکارگاه کامپیوتر ALS E1398092313981029F ALS EF ALS E

کرمانشاهCNCتراشکار 3020662
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3001398091713981212مرد14صبحcncکارگاه تراش و فرز 

پایان دوره 

راهنمایی
تراشکار

3020742
پرورش دهنده قارچ 

خوراکی
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
1151398092413981024زن16صبحکارگاه پرورش قارچ

پایان دوره 

ابتدائی
-

3020764
کار )نقشه کشی سازه 

(و دانش
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
4001398092013990417مرد16عصرکارگاه  برق خودرو

پایان دوره 

راهنمایی

نقشه کشی عمومی 

ساختمان

کرمانشاههیدورلیک کار صنعتی3021789
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fدیپلم2641398101213990116مرد12صبحپنیو ماتیک ALS E



کرمانشاهنقاش ساختمان3022138
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
کمک نقاش ساختمانپنجم ابتدایی2531398093013981212مرد14صبحکارگاه رنگ کاری چوب

3022504
تعمیر موتورهای 

آسنکرون سه فاز
کرمانشاه

 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
1121398091813981025مرد16عصرکارگاه سیم پیچی

پایان دوره 

راهنمایی

اندازی ¬نصب و راه

ACموتورهای الکتریکی 

3023130
برقکار ساختمان درجه 

1
کرمانشاه

 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
3901398091913990126مرد14صبحکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3023466
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)
4801398091913990305مرد16عصرکارگاه اتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهسرویسکار خودرو3023618
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
1321398112013981228زن12صبحاتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3023674
تعمیر موتورخودرو 

بنزینی
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1301398091913981205مرد14عصرکارگاه ایران خودرو

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3024125
رعایت ایمنی در 

شبکه های توزیع برق
روانسر

مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
501398091913981002مرد16صبحکارگاه برق

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

کرمانشاهقالب باف پوشاک3024597
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
2171398092513981205زن25یکسرهمدیر مهد کودک

پایان دوره 

اول 

پایان)متوسطه

 دوره 

(راهنمایی

F ALS E

3024609
 2جوشکار گاز محافظ 

CO (کار و دانش)
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)

کارگاه جوشکاری گاز 

محافظ
5601398092013990230مرد10عصر

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3024670

برنامه نویسی رله 

 با LOGOبرنامه پذیر 

دستورات پایه

کرمانشاه
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
801398092013981011مرد12صبحکارگاه مکاترونیک

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3025270
نقشه کشی معماری 

(کار و دانش)
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
4241398092013990422مرد16عصرکارگاه  برق خودرو

پایان دوره 

راهنمایی

نقشه کشی عمومی 

ساختمان

کرمانشاهپیکر تراش چوبی3025362
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
4201398092513990131زن16صبحکارگاه منبت و معرق

پایان دوره 

راهنمائی
-

3025395

نصب و راه اندازی 

موتورهای الکتریکی 

AC

جوانرود
مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
961398092013981115مرد16عصرکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3026673
تعمیرکار پکیج شوفاژ 

*گازی 
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
3721398092313981214مرد16یکسرهکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



کرمانشاهروبان دوزی3030850
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
1401398092613981105زن16صبحکارگاه زبان

پایان دوره 

اول 

پایان)متوسطه

 دوره 

(راهنمایی

ندارد

کرمانشاهآشپز3032552
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2501398092713981228زن16عصرکارگاههای ثابت قبلی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

کنترل بهداشت و ایمنی 

در واحد غذا و نوشیدنی

کرمانشاهقالب باف پوشاک3032557
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2171398092713981227زن16عصرکارگاه بهزیستی

پایان دوره 

اول 

پایان)متوسطه

 دوره 

(راهنمایی

F ALS E



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

کرمانشاهآشپز2953464
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2501398070613981017مرد18صبحآشپزی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

کنترل بهداشت و ایمنی 

در واحد غذا و نوشیدنی

کرمانشاهآشپز سنتی2953469
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1961398070613981211زن18صبحآشپزی

پایان دوره 

راهنمایی

کنترل بهداشت و ایمنی 

در واحد غذا و نوشیدونی

2956376
پرورش دهنده زنبور 

عسل
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
2001398072013981114مرد16یکسرهکارگاه کشاورزی

پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

2961590
بهداشت )HSEافسر

(ایمنی و محیط زیست
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
Fدیپلم2421398071313981008مرد16عصرکارگاه عمران ALS E

دوزنده لباس بدون الگو2962661
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
2751398080413981007زن16یکسرهکارگاه طراحی ودوخت

پایان دوره 

متوسطه اول  

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد

قصر شیرینمانتو دوز2965308
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
2001398071613981024زن15عصرطراحی دوخت

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه با کد 

753120510010001

کرند غربتعمیرکاربرق خودرو2968873
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
4801398072013981116مرد17یکسرهاتومکانیک

پایان 

راهنمایی
F ALS E

2970994

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

گیالنغرب
 گیالنغرب 6مرکز شماره 

(دومنظوره)

کارگاه اتومکانیک 

تفاهم نامه آموزش و 

پرورش شهید چمران

7201398072413990403مرد20صبح
پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

عنوان دوره های آموزشی شعب  شهری استان کرمانشاه - 2جدول شماره 



کرمانشاهگلیم باف2979637
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
3001398081613981204زن12عصرکارگاه هنری

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

نازک دوز زنانه2983762
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)

آسیبهای اجتماعی 

سراج سنتی
4601398080813981221زن16صبح

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهقالب باف پوشاک2985503
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)

منازل سازمانی شهید 

صیاد شیرازی پشتیبانی 

منطقه غرب

2171398081313981025زن20یکسره

پایان دوره 

اول 

پایان)متوسطه

 دوره 

(راهنمایی

F ALS E

کرمانشاهراسته دوز2985791
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)

کارگاه آموزشی منازل 

سازمانی شهید صیاد 

شیرازی پشتیبانی 

منطقه غرب

2751398082013981124زن21یکسره
پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2985826
دوزنده کیف اداری و 

مردانه چرمی
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)

کارگاه هنری منازل 

سازمانی شهید صیاد 

شیرازی پشتیبانی 

منطقه غرب

1021398080813981008زن16عصر
پایان دوره 

راهنمایی
آماده سازی و دوخت چرم

کرند غربسرویسکار خودرو2991851
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
1321398081913981114مرد16یکسرهاتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهجعبه ساز چوبی2994040
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2301398082013981023مرد16صبحکارگاه صنایع دستی

پایان دوره 

راهنمائی
-

جوانرودICDLکاربر 3011935
مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
1301398091613981021مرد16صبحاتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3018547
دوزنده کیف با چرم 

مصنوعی
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2681398092013990210زن16صبحکارگاه چرم دوزی

پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

کرمانشاهگیوه باف3018794
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1651398092413981211زن16صبحکارگاه چرم دوزی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

هرسیندوزنده لباس بدون الگو2971669
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
2751398072213981106زن16یکسرهکارگاه طراحی دوخت

پایان دوره 

متوسطه اول  

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد

2981120
دوزنده لباس محلی 

کردی زنانه
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
2401398080113981108زن16یکسرهسرود سفلی

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

2985119
جوشکاری قطعات 

E1طبق دستورالعمل 
کرند غرب

مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
1001398081213981015مرد25یکسرهروستای ده کهنه

پایان دوره 

راهنمایی

راه اندازی دستگاه 

جوشکاری

2990151
کارآفرینی با رویکرد 

KAB(سطح مقدماتی)
کرند غرب

مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
501398082713981001مرد12عصرکارگاه کارآفرینی

پایان دوره 

اول متوسطه
ندارد

2995723
کارآفرینی با رویکرد 

KAB(سطح مقدماتی)
کرند غرب

مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
501398082713981001زن12عصرکارگاه کارآفرینی

پایان دوره 

اول متوسطه
ندارد

2995731
کارآفرینی با رویکرد 

KAB(سطح مقدماتی)
کرند غرب

مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
501398082713981001مرد12عصرکارگاه کارآفرینی

پایان دوره 

اول متوسطه
ندارد

2996548
پرورش دهنده قارچ 

دکمه ای
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
1651398082113981120مرد14یکسرهکشاورزی

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

-

3003773
تعمیرکار لوازم خانگی 

برقی حرارتی و گردنده

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
4801398090213981226مرد12یکسرهبرق روستای بدره ای

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

عنوان دوره های آموزش روستایی  استان کرمانشاه -3جدول شماره 



3006170
دوزنده لباس محلی 

کردی زنانه
روانسر

مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)

طراحی و دوخت منصور 

آقایی
2401398090213981213زن12یکسره

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

3015336
رعایت بهداشت 

جایگاه دام
روانسر

مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
841398091213981112مرد25صبحکارگاه دامپروری

پایان دوره 

راهنمایی
-

3015345
رعایت بهداشت 

جایگاه دام
روانسر

مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
841398091213981112مرد25عصرکارگاه دامپروری

پایان دوره 

راهنمایی
-

3015355
رعایت بهداشت 

جایگاه دام
روانسر

مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
841398091213981112مرد25عصرکارگاه دامپروری

پایان دوره 

راهنمایی
-

3018578
پرورش دهنده زنبور 

عسل

ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
2001398091813981030مرد20یکسرهروستای هلول

پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

قصر شیرینمانتو دوز3018988
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
2001398092113981119زن20صبحصنایع پوشاک

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه با کد 

753120510010001

صحنهپرورش دهنده گوسفند3025203
مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)

کارگاه کشاورزی 

روستای محمود آباد
1601398092013981028مرد16یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
-

3025337F ALS Eروانسر
مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
Fمرد16عصرکارگاه برق ALS E1398092713981024F ALS EF ALS E



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

کرمانشاهبرقکار ساختمان2961831
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3841398071313981016مرد16صبحسپاه نبی اکرم

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهبرقکار ساختمان2961850
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3841398071313981016مرد16عصرسپاه نبی اکرم

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

فن ورز اسکلت فلزی2966385
ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
ندارددیپلم4501398071713981205مرد25عصرالکترونیک

2966667

جوشکارمخازن 

فوالدی با فرایند 

S MAW

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3051398072313981116مرد16عصرکارگاه جوشکاری

پایان دوره 

راهنمایی

جوشکاری سازه های 

SMAWفوالدی با فرایند 

سرپل ذهاببرقکار ساختمان2980583
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
3841398080813981129مرد12صبحپادگان ابوذر

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2980722
پرورش دهنده زنبور 

عسل
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه کشاورزی 

نیروهای مسلح
2001398080613981113مرد17عصر

پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

کرمانشاهکاربر رایانه2992680
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه رایانه پادگان 

شهید سروران
3001398091113981112مرد16یکسره

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2998832

سیم کشی مدارهای 

الکتریکی ساختمان به 

صورت توکار

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه برق ساختمان 

پدافند هوایی
1121398090213981007مرد14صبح

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3000351

سیم کشی مدارهای 

پایه ساختمان به 

صورت روکار

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه برق ساختمان 

پدافند هوایی
1121398102113981128مرد14صبح

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

عنوان دوره های آموزش درپادگانهای استان کرمانشاه -4جدول شماره 



کرمانشاهکاربر اتوماسیون اداری3006042
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه رایانه پادگان 

شهید سروران
2301398111313990116مرد16یکسره

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

3009000
کارآفرینی با رویکرد 

KAB(سطح مقدماتی)
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

 2کارگاه شماره 

کارآفرینی سیار پادگان
501398090913981003مرد30صبح

پایان دوره 

اول متوسطه
ندارد

3012675

سیم کشی مدارهای 

پایه ساختمان به 

صورت روکار

پاوه
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
1121398091813981224مرد12عصرکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3012727

تعمیرسیستم سوخت 

رسانی انژکتوری 

بنزینی خودرو

پاوه
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)

کارگاه اتومکانیک هنگ 

مرزی
1141398100713981224مرد12عصر

فنی )دیپلم

وحرفه ای 

رشته 

کا–اتومکانیک

رودانش رشته 

اتومکانیک،ریا

ضی فیزیک، 

(علوم تجربی

ندارد

3014163

سیم کشی مدارهای 

الکتریکی ساختمان به 

صورت توکار

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه برق پادگان 

کمرپوریان. مرزبانی
1121398091113981011مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3018723

سیم کشی و عیب 

یابی مدارهای پایه 

ویژه )ساختمان

برقکاران تجربی 

(ساختمان

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه برق ساختمان 

1پدافندهوایی 
641398091613981004مرد14صبح

پایان سوم 

راهنمایی
ندارد



3018739

سیم کشی و عیب 

یابی مدارهای پایه 

ویژه )ساختمان

برقکاران تجربی 

(ساختمان

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه برق ساختمان 

1پدافندهوایی 
641398101413981102مرد14صبح

پایان سوم 

راهنمایی
ندارد

3024893
سرویس و نگهداری 

*خودرو 
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)

سپاه حضرت 29لشکر 

(ص)نبی اکرم 
1601398092013981024مرد14یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

کرمانشاهبنای سفت کار2952605
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه عمران زندان 

مرکزی
کمک بنای سفت کارپنجم ابتدایی2471398071613981008مرد16صبح

2956297
پرورش دهنده زنبور 

عسل
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه کشاورزی زندان 

سنقر
2001398071313981113مرد16صبح

پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

کرمانشاهکمک برقکار ساختمان2967028
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

زندان مرکزی، مجتبی 

رحمتی
3031398071713981017مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی

کارگر عمومی برقکار 

ساختمان

2967844
تعمیر کار مبلمان 

چوبی
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

خدمات آموزشی، 

(کارآفرینی و بازاریابی)
3001398072513981024مرد16صبح

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

درودگر با کد 

75220190020001

2983950
تعمیرکاراتومبیل های 

سواری بنزینی

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
7201398080813981227مرد14یکسره(تعمیر)زندان کله جوب 

پایان 

راهنمایی
ندارد

2996465
تعمیر سیستم انتقال 

قدرت خودروی سبک
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه مکانیک زندان 

مرکزی
2001398082213981017مرد16صبح

پایان 

راهنمایی

تعمیرکاراتومبیلهای 

2سواری درجه 

3001600
 )بافنده شبه قالی 

(فرشینه 
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
1381398082713981030زن16صبحزندان مرکزی بند نسوان

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3008756
تعمیر موتورهای 

آسنکرون سه فاز
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه زندان دیزل آباد 

نعمت سنجابی
1121398090613981010مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی

اندازی ¬نصب و راه

ACموتورهای الکتریکی 

3019499

سیم کشی مدارهای 

الکتریکی ساختمان به 

صورت توکار

پاوه
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)

کارگاه برق زندان 

مرکزی پاوه
1121398091713981206مرد12عصر

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3027665
کارآفرینی با رویکرد 

KAB(سطح مقدماتی)
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

خدمات آموزشی، 

(کارآفرینی و بازاریابی)
501398092513981015مرد16عصر

پایان دوره 

اول متوسطه
ندارد

عنوان دوره های آموزش در زندانهای  استان کرمانشاه -5جدول شماره 



3030726

سیم کشی مدارهای 

پایه ساختمان به 

صورت روکار

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1121398092613981030مرد12صبحزندان هلشی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3031449
پرورش دهنده زنبور 

عسل
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه عمران زندان 

هلشی
2001398092613981220مرد12عصر

پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

3031773

جوشکارمخازن 

فوالدی با فرایند 

S MAW

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

زندان مرکزی، اعتماد 

سیفی
3051398100113981226مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی

جوشکاری سازه های 

SMAWفوالدی با فرایند 



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

کرمانشاهبازرس جوش2961497
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

مرکز شماره یک 

(برادران)کرمانشاه 
Fمشترک16عصر ALS E1398071313981119F ALS EF ALS E

کرمانشاهبازرس جوش2961506
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

مرکز شماره یک 

(برادران)کرمانشاه 
Fمشترک16عصر ALS E1398071313981120F ALS EF ALS E

کرمانشاهبازرس جوش2961511
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

مرکز شماره یک 

(برادران)کرمانشاه 
Fمشترک16عصر ALS E1398071313981130F ALS EF ALS E

2963081
جوشکار ، برشکار و 

ورق کار
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

مرکز شماره یک 

(برادران)کرمانشاه 
Fمشترک16عصر ALS E1398071413981119F ALS EF ALS E

2963096
جوشکار ، برشکار و 

ورق کار
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

مرکز شماره یک 

(برادران)کرمانشاه 
Fمرد16عصر ALS E1398071413981113F ALS EF ALS E

2963114
جوشکار ، برشکار و 

ورق کار
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

مرکز شماره یک 

(برادران)کرمانشاه 
Fمشترک16عصر ALS E1398071413981107F ALS EF ALS E

2963136
جوشکار ، برشکار و 

ورق کار
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

مرکز شماره یک 

(برادران)کرمانشاه 
Fمشترک16عصر ALS E1398071413981108F ALS EF ALS E

کرمانشاهروشهای اجرا2964203
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fمشترک16عصردانشگاه رازی ALS E1398071513981029F ALS EF ALS E

2971399

راه اندازی الکترو 

موتورهای تک فاز و 

سه فاز

کرمانشاه
 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 

کارگاه برق ساختمان 

دانشگاه رازی رازی
Fمشترک20عصر ALS E1398080113981123F ALS EF ALS E

2971417

راه اندازی الکترو 

موتورهای تک فاز و 

سه فاز

کرمانشاه
 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 

کارگاه برق ساختمان 

دانشگاه رازی رازی
Fمشترک20عصر ALS E1398073013981115F ALS EF ALS E

عنوان دوره های آموزش در مراکز  مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی  استان کرمانشاه -6جدول شماره 



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2949640
تعمیرسیستم مالتی 

پلکس
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

اتحادیه صنف 

تعمیرکاران اتومبیل
1301398070913981017مرد14صبح

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

تعمیرکاراتومبیل های 

سواری بنزینی با کد 

723120010020001

کرمانشاهصافکار بدون رنگ2992829
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

اتحادیه صنف صافکاران 

اتومبیل
3601398090313981227مرد14صبح

پایان 

راهنمایی
ندارد

2993138
تعمیرسیستم سوخت 

رسانی انژکتوری زانتیا
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

اتحادیه صنف 

تعمیرکاران اتومبیل
701398090213981004مرد14صبح

پایان 

راهنمایی

سیستمهای سوخت 

رسانی انژکتوری پراید

کرمانشاهتعمیرکاربرق خودرو2994012
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

اتحادیه صنف برقکاران 

اتومبیل
4801398101513990317مرد16صبح

پایان 

راهنمایی
F ALS E

3020347
نصب سیستم های 

(تلفنی)اعالم سرقت 
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
641398091713981030مرد12عصرکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
نصب لوله ها و ترانکها

3020734
تعمیر موتورخودرو 

بنزینی
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

اتحادیه صنف 

تعمیرکاران اتومبیل
1301398101813981128مرد14صبح

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3021881
تعمیرسیستم سوخت 

رسانی انژکتوری زانتیا
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

اتحادیه صنف 

تعمیرکاران اتومبیل
701398112913981219مرد14صبح

پایان 

راهنمایی

سیستمهای سوخت 

رسانی انژکتوری پراید

صحنه2نقاش خودرو درجه3023649
مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)
2761398091913981220مرد10صبحایران خودرو صحنه

پایان 

راهنمایی
ندارد

2994008
تنظیم )تون اپ 

(کارموتور
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4801398100113990118مرد16یکسرهکارگاه سایپا ضمن کار

پایان 

راهنمایی
F ALS E

 برنامه ریزی پروژه3022113
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
941398100113981115مشترک14صبحکشاورزی نظام مهندسی

کارشناسی 

صنایع یا 

مدیریت 

صنعتی

ندارد

عنوان دوره های آموزش در صنایع  استان کرمانشاه -7جدول شماره 



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

کرمانشاهEXCELکاروری3014160
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)

مجموعه تبلیغی امام 

المنتظر
2 درجه ICDLرایانه کار دیپلم571398091613981022زن12صبح

کرمانشاهمانتو دوز3031110
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)

کانون بهارستان مسجد 

حضرت ابوالفضل  

شهرک معلم

2001398092613981206زن12یکسره

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه با کد 

753120510010001

عنوان دوره های آموزشی سکونتگاههای غیر رسمی استان کرمانشاه - 8جدول شماره 



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2908118
پستایی ساز کفش 

زنانه ،مردانه و بچگانه
کرمانشاه

شعبه شهری شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

1801398070713981025مرد3عصرکلبه هنر
پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2952267
دوزنده لباس محلی 

کردی زنانه
پاوه

مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
2401398070813981008زن3یکسرهتولیدی پوشاک رویا

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

2964044
تعمیرکاراتومبیل های 

سواری بنزینی

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
7201398072013981007مرد3یکسرهمکانیکی گزالنی

پایان 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهگلدوز دستی2964196

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهای پیشرفته 

(دومنظوره)

1601398071613981023زن3صبحفجز

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2964273
تعمیرکار اتومبیل های 

1سواری بنزینی درجه 
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
دیپلم8001398071513981003مرد1یکسرهتعمیرگاه احمد گردکانه

تعمیرکار اتومبیل های 

2سواری بنزینی درجه 

2964484
در و پنجره ساز 

الومینیومی
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه آلومینیوم سازی 

در محیط کارواقعی
6231398071513981010مرد1یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2968766
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
3231398072013981002زن3عصرآموزشگاه هنرجو

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کنگاورگلیم باف2969155
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
3001398082913981003زن1یکسره2آموزشگاه ترنج

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

عنوان دوره های آموزشی مهارت آموزی در محیط واقعی کار استان کرمانشاه - 9جدول شماره 



2969177

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)

کارگاه مکانیکی سهرابی 

راد
7201398080713981022مرد2یکسره

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2970901
متعادل ساز چهره 

(آرایش صورت)زنانه 
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
2901398072713981016زن3صبح2آموزشگاه بهاران

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2971731
بچه گانه و دخترانه 

*دوز 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهای پیشرفته 

(دومنظوره)

2461398072213981222زن3صبحپرنیان
پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

روانسر1صافکار درجه 2972543
مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
5761398072313981004مرد3یکسرهصافکاری محمدی

پایان 

راهنمایی
2صافکار درجه 

2973216
تعمیرکاراتومبیل های 

سواری بنزینی
سرپل ذهاب

مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
7201398072313981004مرد3یکسرهمکانیکی

پایان 

راهنمایی
ندارد

2973345

الگو ساز و برشکار 

تکدوزی  )لباس زنانه 

(کار و دانش )(

پاوه
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
4901398081613981207زن2یکسرهتولیدی پوشاک رویا

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2973980
تعمیرکاراتومبیل های 

سواری بنزینی
قصر شیرین
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(دومنظوره)
7201398072813981003مرد3یکسرهمکانیکی

پایان 

راهنمایی
ندارد

سرپل ذهابدرودگر2975174
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
7201398072513981004مرد3یکسرهmdfکابینت ساز چوبی 

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E

2977522

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
7201398072813981017مرد1یکسرهکارگاه مکانیکی حقیقی

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2977530

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
7201398072813981017مرد1یکسرهکارگاه مکانیکی اکبری

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

سرپل ذهابکابینت ساز چوبی2978384
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)

کارگاه کابینت سازی 

زنگنه
5501398073013981001مرد3یکسره

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E



2983055
کار و ) 2اشپزی درجه

(دانش
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه آشپزی 

کارآموزی در محیط 

کارواقعی

3921398081813981213مرد1عصر
پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

هرسینکابینت ساز چوبی2984293
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
5501398080613981219مرد3صبح2کارگاه درودگری

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E

هرسینکابینت ساز چوبی2984314
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
5501398080613981219مرد3عصر2کارگاه درودگری

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E

2994115
پیرایشگر ابرو و صورت 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
1281398081913981001زن1عصرآموزشگاه رضائیان

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2994193
الگوساز لباس به روش 

حجمی
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهای پیشرفته 

(دومنظوره)

4401398082013981204زن3عصرثنا

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه با کد 

753120510010001

روانسرکابینت ساز چوبی2996643
مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
5501398082113990117مرد3صبحکابینت سازی زمانی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E

روانسرکابینت ساز چوبی2996658
مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
5501398082113990117مرد3عصرکابینت سازی زمانی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E

کرمانشاهپیرایشگر مردانه2997200
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1801398082113981023مرد3صبحآرایشگاه یگان ویژه

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2997242
برقکار ساختمان درجه 

2* 

ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
7001398082113981026مرد3یکسرهایمنی در برق

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



کرمانشاهمربی مهد کودک3001482
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
فوق دیپلم2001398082713981012زن3صبحمهدکودک نازنین

دوره انجام عملیات کمک 

های اولیه با کد 

325730470021

3001581
پیش کار کفش 

زنانه،مردانه و بچگانه
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1381398082813981008زن3صبحمهارت آموزی کفاشی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3001591
پیش کار کفش 

زنانه،مردانه و بچگانه
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1381398082813981008زن3عصرمهارت آموزی کفاشی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3001615
پیش کار کفش 

زنانه،مردانه و بچگانه
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1381398082813981008زن3عصرمهارت آموزی کفاشی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرند غربدوزنده لباس بدون الگو3002732
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)

استاد )طراحی و دوخت 

(شاگردی
2751398082813981010زن3یکسره

پایان دوره 

متوسطه اول  

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد

کرند غربدکوراتورچوبی3004063
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
5501398090213981114مرد3یکسرهکابینت سازی امیر

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

درودگر با کد 

752220190020001

3004234
تعمیرکار برق خودرو 

 *2درجه 

ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 

کارگاه مکانیک عدنان 

امامی
4801398082913981022مرد3یکسره

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

سرپل ذهاب2صافکار درجه 3004713
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
4801398083013981015مرد3یکسرهکارگاه صافکاری عدالت

پایان 

راهنمایی
ندارد

سرپل ذهابکابینت ساز چوبی3004893
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)

کارگاه کابینت چوبی 

عدل
5501398083013981017مرد3یکسره

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E

کنگاورکابینت ساز چوبی3005761
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
5501398090213981029مرد1یکسرهصنایع چوب راش

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E



3006095

تعمیرکار سیسمتهای 

تعلیق خودروهای 

(جلوبندی ساز)سبک 

ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
دیپلم1701398102313981115مرد3عصرشهرک صنعتی

تعمیرکاراتومبیلهای 

2سواری درجه 

3006265
تعمیرکاراتومبیل های 

سواری بنزینی
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)

کارگاه مکانیکی 

اسکندی مقام
7201398090913981204مرد2یکسره

پایان 

راهنمایی
ندارد

3006274
تعمیرکاراتومبیل های 

سواری بنزینی
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)

کارگاه مکانیکی حسین 

آبادی
7201398090913981204مرد1یکسره

پایان 

راهنمایی
ندارد

3006290
پیش کار کفش 

زنانه،مردانه و بچگانه
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1381398100913981123زن3صبحمهارت آموزی کفاشی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3006842
کار ) CIWرایانه کار 

(و دانش
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)

کارگاه خدمات 

کامپیوتری
3001398090313981001مرد3یکسره

پایان دوره 

راهنمایی

کارور عمومی رایانه 

شخصی

3006963
در و پنجره ساز 

الومینیومی
سرپل ذهاب

مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
6231398090313981028مرد3یکسرهکارگاه آلومینیوم سازی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3008931
کاربر گرافیک رایانه 

PhotoShopای با 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهای پیشرفته 

(دومنظوره)

4201398090713981113زن3یکسرهفن آوری اطالعات

پایان دوره 

متوسطه 

پایان )اول

دوره 

(راهنمایی

 ICDLکاربر

3009923
دوزنده لباس محلی 

کردی زنانه
کرند غرب

مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
2401398090613981009زن3یکسرهطراحی و دوخت

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

کرند غربپیرایشگر مردانه3009952
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
1801398090913981004مرد3یکسرهپیرایشگر مردانه

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

هرسیننازک دوز زنانه3011580
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
4601398090913981228زن3صبحآموزشگاه بهاران

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

هرسینکابینت ساز چوبی3012818
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
5501398091013981127مرد3یکسرهرویه کوب مبل قبادی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E



3013145

تعمیرکار اتومبیل های 

سواری بنزینی درجه 

2* 

روانسر
مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
7201398091013981205مرد3یکسرهکارگاه مکانیکی مظفری

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

پرده دوز3014892
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
4001398091613981101مرد3یکسرهخیاطی سمیه

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3015051
کباب زنی و تخته 

کاری
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
ندارددیپلم741398091213981004مرد3صبحتهیه غذای امیر

سرپل ذهاب2نقاش خودرو درجه3015148
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
2761398091213981005مرد3یکسرهنقاشی خودرو استاد علی

پایان 

راهنمایی
ندارد

3015332
تعمیرکار سخت افزار 

تلفن همراه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهای پیشرفته 

(دومنظوره)

Fدیپلم1621398091313981014مرد3صبحاپالستور ALS E

3015648

تعمیرکار دستگاه های 

سرد کننده خانگی و 

(کار و دانش)تجاری 

سرپل ذهاب
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)

تعمیرکاران لوازم برقی 

و خانگی
4801398091213981023مرد3یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

3016471

جوشکاری با فرایند 

قوس الکتریکی دستی 

E3 ) SMAW( ) کار

(و دانش

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
2881398091313981019مرد1یکسرهکارگاه جوشکاری کیانی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کنگاورتعمیرکارموتورسیکلت3016503
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)

موتور سازی سلطان 

آبادی
2801398091313981019مرد1یکسره

پایان 

راهنمایی
F ALS E

3017003
دوزنده لباس محلی 

کردی زنانه
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)

آموزشگاه صنایع 

پوشاک خالوه
2401398091313981004زن1یکسره

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

3018909
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

شعبه شهری شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

3231398091713981030زن3یکسرههوران
پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E



3020474
الگوساز و برشکار 

لباس نازک زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
3401398091713981207زن3صبحتولیدی پانیذ

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه

3020898
فن ورز شبکه هوایی 

برق
روانسر

مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
ندارددیپلم برق1391398091713981002مرد3یکسرهاورامان نیرو پارس

پیرایشگر مردانه3021848
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1801398092313981102مرد3عصرآرایشگاه الفتی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

3023222
تعمیرکاراتومبیل های 

سواری بنزینی
قصر شیرین
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(دومنظوره)
7201398091913981126مرد3یکسره3تعمیرکاران اتومبیل

پایان 

راهنمایی
ندارد

3023548
نصاب کاغذ دیواری ، 

موکت و پارکت
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهای پیشرفته 

(دومنظوره)

1201398091913981016مرد3صبحتزئینات آرش

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

3025146
برقکار صنعتی درجه 

(کار و دانش) 2
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)

کارگاه برق کارورزی در 

علی نظر )محیط واقعی 

(صادقی دلفان 

نداردراهنمایی10901398092013990124مرد3یکسره

3025275
تعمیرکار برق خودرو 

 *2درجه 
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)

تعمیرکاران اتومبیل 

سبک و سنگین 

(محیط واقعی)صوفیان 

4801398092013981112مرد3یکسره
پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

3025294
پاکسازی پوست 

صورت زنانه
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
64.31398092013981004زن3صبحآموزشگاه محشر

پایان دوره 

متوسطه
F ALS E

کرمانشاهبرقکار صنعتی3025950
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
نداردسوم راهنمایی5201398092113990321مرد3صبحالکتریکی جواهری

3027429
الگوساز و برشکار 

لباس نازک زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
3401398092313981206زن3عصرتولیدی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه

3029328
تعمیر موتورخودرو 

بنزینی
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

مهارت آموزی 

5اتومکانیک
1301398092513981014مرد3یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



3029332
تنظیم )تون اپ 

(کارموتور
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

مهارت آموزی 

7اتومکانیک
4801398092513981129مرد3یکسره

پایان 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهنازک دوز زنانه3029529

شعبه شهری شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

4601398092613981128مرد3یکسرهدوزندگان زنانه
پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2915716

تعمیرکار لوازم خانگی 

برقی حرارتی و 

1گردنده درجه 

کرمانشاه

شعبه شهری شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

کارگاه تعمیرلوازم 

خانگی
4221398070713981011مرد12یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2978983
نقشه کش ساختمان 

Autocadبا 
کرمانشاه

شعبه شهری شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

دیپلم3221398080113981106مرد12صبحکارگاه معماری
نقشه کش عمومی 

ساختمان

3016268

برنامه نویسی رله 

 با LOGOبرنامه پذیر 

دستورات پایه

کرمانشاه

شعبه شهری شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

801398092013981017مرد12عصرplcکارگاه برق و 
پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

عنوان دوره های آموزشی مرکز تخصصی مهارتهای پیشرفته  استان کرمانشاه - 10جدول شماره 



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
پایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیت

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2976192

تعمیرسیستم سوخت 

رسانی انژکتوری 

بنزینی خودرو

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه برق خودرو 

چشمه سفید
1141398072813981007مرد12عصر

فنی )دیپلم

وحرفه ای 

رشته 

کا–اتومکانیک

رودانش رشته 

اتومکانیک،ریا

ضی فیزیک، 

(علوم تجربی

ندارد

2990590

تعمیرسیستم سوخت 

رسانی انژکتوری 

بنزینی خودرو

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه اتومکانیک 

سراب نیلوفر
1141398081813981106مرد14عصر

فنی )دیپلم

وحرفه ای 

رشته 

کا–اتومکانیک

رودانش رشته 

اتومکانیک،ریا

ضی فیزیک، 

(علوم تجربی

ندارد

2994039
تعویض کار روغن 

خودروهای سبک
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه مکانیک مجتمع 

 سراب نیلوفر16ماده 
1101398082313981008مرد16عصر

پایان 

راهنمایی
ندارد

2994052
 )معرق کار چوب 

2درجه  (بدون قالب 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1121398082013981003مرد12عصرکمپ چشمه سفید

پایان دوره 

راهنمائی
-

2998066

سیم کشی مدارهای 

الکتریکی ساختمان به 

صورت توکار

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه برق ساختمان 

 سراب 16کمپ ماده 

نیلوفر

1121398082613981009مرد12عصر
پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

عنوان دوره های آموزشی آسیب دیدگان اجتماعی استان کرمانشاه - 11جدول شماره 



3008682
تعمیر موتورهای 

آسنکرون سه فاز
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1121398090913981022مرد12عصرکمپ چشمه سفید

پایان دوره 

راهنمایی

اندازی ¬نصب و راه

ACموتورهای الکتریکی 

3022093
دوزنده لباس محلی 

کردی زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه خیاطی وصنایع 

دستی  کمپ مهر لبخند
2401398091813981227زن14عصر

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

3022363

سیم کشی و عیب 

یابی مدارهای پایه 

ویژه )ساختمان

برقکاران تجربی 

(ساختمان

کرمانشاه
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)

مرکز گوشه بهشت 

سوختگان
641398091813981102مرد10عصر

پایان سوم 

راهنمایی
ندارد

3033585
 )معرق کار چوب 

2درجه  (بدون قالب 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1121398100413981120مرد12عصرکمپ چشمه سفید

پایان دوره 

راهنمائی
-

کنگاوربرقکار ساختمان2951772
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)

کارگاه برق کمپ ترک 

اعتیاد بهشت کوچک
3841398071013981123مرد12یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهجوشکار پالستیک2956347
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه صافکاری ماده 

15
1801398070813981023مرد12عصر

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2966700
فروشنده گیاهان 

دارویی
کرمانشاه

شعبه شهری شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

2561398081413981115مرد12عصرامید رهایی جلیلی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2970086
پرورش دهنده قارچ 

دکمه ای
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

مرکز گوشه بهشت 

سوختگان
1651398080213981004مرد14عصر

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

-

2973365F ALS Eکرمانشاه
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

مرکز آموزشی حمایتی 

افق
Fمرد12عصر ALS E1398072313981007F ALS EF ALS E

2995871

سوخت نگاروسوخت 

کارچوب وصفحات 

(روش پیشرفته)چوبی 

کرمانشاه
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1921398082013981025زن16عصراشیانه مهربانوان

پایان دوره 

راهنمائی
-



جنسیتظرفیتنوبت آموزشینام آموزشگاهنام مرکزشهرنام دوره
زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

ضخیم دوز 

کار و )زنانه 

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

306زن20نیک روش

1398070113990203FALS EFALS E

کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

413زن15هنرجو

1398070113981022FALS EFALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398070113981112Fزن15رضا ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398070113981112Fمرد15رضا ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398070113981112Fزن12رضا ALS EF ALS E

عنوان دوره های آموزشی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان کرمانشاه - 12جدول شماره 



برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398070113981001Fمرد3رضا ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398070113990217Fزن10ارمغان ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398070113981220Fزن15ثنا ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

4601398070113990217Fزن10طهورا ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398070113981220Fزن10محیا ALS EF ALS E



نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398070113990411Fزن10محیا ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398070113990312Fزن10هنرکده ALS EF ALS E

کاربر رایانه 

(کار و دانش)
قصر شیرین

مرکز شماره 

پنج 

9قصرشیرین

4 

(دومنظوره)

3001398070113990306Fزن20قصرتمدن ALS EF ALS E

کاربر نرم افزار 

*اداری 
قصر شیرین

مرکز شماره 

پنج 

9قصرشیرین

4 

(دومنظوره)

2301398070113990411Fزن20قصرتمدن ALS EF ALS E

کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

4131398070113981102Fزن5مهر ALS EF ALS E



نازک دوز زنانه 

*2درجه 
قصر شیرین

مرکز شماره 

پنج 

9قصرشیرین

4 

(دومنظوره)

4601398070113990414Fزن15مدلهای زیبا ALS EF ALS E

خیاط لباس 

شب و عروس  

(کار و دانش)

قصر شیرین

مرکز شماره 

پنج 

9قصرشیرین

4 

(دومنظوره)

2161398070113990329Fزن15مدلهای زیبا ALS EF ALS E

بچه گانه و 

*دخترانه دوز 
کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

2461398070213981101Fزن16سروین ALS EF ALS E

ارایشگر موی 

کار )زنانه    

 *(دانش

صحنه

مرکز شماره 

نه صحنه 

(دومنظوره)

3771398070413981007Fزن6نگارستان ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398070613981012Fزن10موسوی ALS EF ALS E



نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398070613981009Fزن15بانوی پارسی ALS EF ALS E

تعمیرکار 

اتومبیل های 

سواری بنزینی 

 *2درجه 

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

7201398070613981201Fمرد20خلیج همیشه فارس ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398070713981003Fزن15رضا ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398070713981003Fزن10رضا ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398070713981003Fمرد12رضا ALS EF ALS E



نازک دوز زنانه 

*2درجه 
قصر شیرین

مرکز شماره 

پنج 

9قصرشیرین

4 

(دومنظوره)

4601398071113981102Fزن20مدلهای زیبا ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

961398071313990313Fزن15غفاری ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

961398071313990307Fزن15غفاری ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

961398071313990307Fمرد15غفاری ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

961398071313990313Fمرد15غفاری ALS EF ALS E



برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

961398071313990307Fزن15غفاری ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

961398071313990307Fزن15غفاری ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398071313981011Fمرد15رضا ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

961398071413990311Fمرد15غفاری ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

961398071413990311Fمرد15غفاری ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

961398071413990311Fزن15غفاری ALS EF ALS E



نازک دوز زنانه 

*2درجه 
سر پل ذهاب

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

4601398071413981105Fزن12آسو ALS EF ALS E

الگوساز لباس 

به روش حجمی
سر پل ذهاب

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

4401398071513990118Fزن12آسو ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398071513981002Fزن3هاترا ALS EF ALS E

پیرایشگر موی 

*زنانه 
سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

1881398071713981004Fزن10مهر ALS EF ALS E

کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

4131398072013981014Fزن10بانو معراجی ALS EF ALS E



برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398072113981204Fمرد15رضا ALS EF ALS E

پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

1271398072113981004Fزن5مهر ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

4601398072513981117Fزن20بانوی ایرانی ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1301398072813981001Fزن15آراد ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
داالهو

مرکز شماره 

سیزده 

داالهو 

(دومنظوره)

4601398072813981023Fزن10ابابیل ALS EF ALS E



نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398080113990401Fزن10طراحی زیبا ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398080113981028Fمرد15رضا ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398080113981028Fزن15رضا ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1301398080113981002Fمرد15آراد ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

4601398080113981011Fزن15هنر ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
سر پل ذهاب

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

3231398080113981019Fزن15پیشرو ALS EF ALS E



آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

3231398080113981019Fزن5حنانه ALS EF ALS E

کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

4131398080113981030Fزن3حنانه ALS EF ALS E

الگو ساز و 

برشکار لباس 

تکدوزی  )زنانه 

(کار و دانش )(

کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

4901398080113981224Fزن16زیتون ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398080413990201Fزن15تبسم ALS EF ALS E

نقشه کش 

ساختمان با 

Autocad

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

3221398080513981101Fمرد3امیرکبیرغرب ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398080613981205Fزن15رضا ALS EF ALS E



نوازنده گیتار 

کالسیک
سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

2001398080813981007Fمرد3کارن ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(پیشرفته

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

931398080913981026Fمرد20رضا ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(پیشرفته

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

931398080913981026Fزن20رضا ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

4601398080913981018Fزن20ناصری ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

4601398081113981210Fزن20کلبه هنر ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

4601398081113981210Fزن20کلبه هنر ALS EF ALS E



قالی باف درجه 

(کار و دانش) 2
اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

4501398081113981003Fزن12عفیف ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398081113981224Fزن15رضا ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
سر پل ذهاب

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

3231398081113981014Fزن15بانوی شرقی ALS EF ALS E

کاربر نرم افزار 

مالی
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

3201398081113981219Fزن10بهترین معلم آنالین ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398081213981225Fزن15رضا ALS EF ALS E



سر پل ذهابICDLکاربر 

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

1301398081213981124Fمرد7پارسا ALS EF ALS E

متعادل ساز 

چهره زنانه 

(آرایش صورت)

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

2901398081413981011Fزن15هنگامه ALS EF ALS E

ارایشگر موی 

کار )زنانه    

 *(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3771398081413981001Fزن7دنیای چهره ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

2861398081513981002Fزن20مهراندیش ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

3231398081613981003Fزن12گل بهار ALS EF ALS E



پاکسازی 

پوست صورت 

زنانه

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

64.31398081613981102Fزن5مهر ALS EF ALS E

ارایشگر موی 

کار )زنانه    

 *(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3771398081613981019Fزن8هنرجو ALS EF ALS E

پیرایشگر 

 1مردانه درجه 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1501398081813981001Fمرد15نیک رویان ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(متوسطه

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

931398081813981011Fمرد5رضا ALS EF ALS E

کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

4131398081813981001Fزن20شمیم ALS EF ALS E



پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1271398081813981002Fزن15دنیای چهره ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

2861398081813981014Fزن20گالویژ ALS EF ALS E

ارایشگر موی 

کار )زنانه    

 *(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3771398081813981015Fزن20گالویژ ALS EF ALS E

کرمانشاهطال ساز

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

4801398081813981223Fزن3توسعه ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398082013981016Fزن10آرام نو ALS EF ALS E

آرایشگر دائم 

(زنانه )صورت
اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

2051398082013981008Fزن15شمیم ALS EF ALS E



دوزنده لباس 

بدون الگو
سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

2751398082013981015Fزن3نرجس ALS EF ALS E

پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

1271398082313981107Fزن5رز سفید ALS EF ALS E

کرمانشاهعکاس دیجیتال

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

2861398082513981008Fزن10کابوک ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398082513981018Fمرد20آراد ALS EF ALS E

ضخیم دوز 

کار و )زنانه 

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

3061398082513981103Fزن10بانو میرزائی ALS EF ALS E



ضخیم دوز 

کار و )زنانه 

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

3061398082513981106Fزن10نسیم ALS EF ALS E

ضخیم دوز 

کار و )زنانه 

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

3061398082513981001Fزن10پرتو ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

4601398082513981102Fزن5ثمین ALS EF ALS E

کرمانشاهمدیر دوبالژ

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1691398082513981030Fزن10آوان ALS EF ALS E

کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

4131398082513981018Fزن20گالویژ ALS EF ALS E



دوزنده لباس 

محلی کردی 

زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

2401398082613981010Fزن15نسیم ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

4601398082613981004Fزن5بهاران ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

4601398082613981004Fزن5بهاران ALS EF ALS E

کرمانشاهگوینده

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1601398082613981028Fزن10آوان ALS EF ALS E

قالی باف درجه 

(کار و دانش) 2
پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

4501398082713981024Fزن35گالریس ALS EF ALS E

قالی باف درجه 

(کار و دانش) 2
کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

4501398082713981130Fزن16زیتون ALS EF ALS E



ارایشگر موی 

کار )زنانه    

 *(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3771398082813981022Fزن10بی بی ناز ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

3231398082913981016Fزن15آرا ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
صحنه

مرکز شماره 

نه صحنه 

(دومنظوره)

3231398083013981017Fزن10گوهر ALS EF ALS E

متعادل ساز 

چهره زنانه 

(آرایش صورت)

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

2901398083013981005Fزن8دنیای چهره ALS EF ALS E

دکوراسیون و 

طراحی 

معماری داخلی 

با استفاده از 

نرم افزار 

3DMAX 

VRay و 

رندرگیری با 

پالگین

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1101398090213981126Fمرد3امیرکبیرغرب ALS EF ALS E



کرمانشاهعکاس دیجیتال

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

2861398090213981015Fمرد10کابوک ALS EF ALS E

کرمانشاهکاربر ماساژ

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

2001398090213981011Fزن9هیوا ALS EF ALS E

الگو ساز و 

برشکار لباس 

تکدوزی  )زنانه 

(کار و دانش )(

کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

4901398090213981007Fزن3ترنج ALS EF ALS E

ضخیم دوز 

کار و )زنانه 

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

3061398090213981005Fزن3بی همتا ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

2861398090213981124Fزن5رز سفید ALS EF ALS E



سر پل ذهابICDLکاربر 

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

1301398090213981004Fمرد8آرتین ALS EF ALS E

سر پل ذهابICDLکاربر 

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

1301398090213981004Fزن8آرتین ALS EF ALS E

طراح نقشه 

کار و )فرش 

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1801398090213981005Fزن1کابوک ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090213981021Fزن10بهترین معلم آنالین ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

3231398090213981117Fزن20ققنوس ALS EF ALS E



پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

1271398090213981008Fزن20ققنوس ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

3231398090213981127Fزن10پارمیس ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090213981030Fزن8فخری ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398090213981016Fزن10تارا ALS EF ALS E

کرمانشاهروبان دوزی

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1401398090213981123Fزن3نازگل ALS EF ALS E



کرمانشاه*مانتو دوز 

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1801398090213981011Fزن5گالبتون ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398090213981025Fزن5ثنا ALS EF ALS E

کاپشن دوز 

(کار و دانش)
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

2241398090213981025Fزن5ثنا ALS EF ALS E

دکوراسیون و 

طراحی 

معماری داخلی 

با استفاده از 

نرم افزار 

3DMAX 

VRay و 

رندرگیری با 

پالگین

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1101398090213981126Fمرد3امیرکبیرغرب ALS EF ALS E

کرمانشاهعکاس دیجیتال

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

2861398090213981015Fمرد10کابوک ALS EF ALS E



کرمانشاهکاربر ماساژ

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

2001398090213981011Fزن9هیوا ALS EF ALS E

الگو ساز و 

برشکار لباس 

تکدوزی  )زنانه 

(کار و دانش )(

کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

4901398090213981007Fزن3ترنج ALS EF ALS E

ضخیم دوز 

کار و )زنانه 

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

3061398090213981005Fزن3بی همتا ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

2861398090213981124Fزن5رز سفید ALS EF ALS E

سر پل ذهابICDLکاربر 

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

1301398090213981004Fمرد8آرتین ALS EF ALS E



سر پل ذهابICDLکاربر 

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

1301398090213981004Fزن8آرتین ALS EF ALS E

طراح نقشه 

کار و )فرش 

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1801398090213981005Fزن1کابوک ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090213981021Fزن10بهترین معلم آنالین ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

3231398090213981117Fزن20ققنوس ALS EF ALS E

پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
اسالم آباد غرب

مرکز شماره 

هشت 

اسالم آباد 

(دومنظوره)

1271398090213981008Fزن20ققنوس ALS EF ALS E



آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

3231398090213981127Fزن10پارمیس ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090213981030Fزن8فخری ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398090213981016Fزن10تارا ALS EF ALS E

کرمانشاهروبان دوزی

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1401398090213981123Fزن3نازگل ALS EF ALS E

کرمانشاه*مانتو دوز 

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1801398090213981011Fزن5گالبتون ALS EF ALS E



نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398090213981025Fزن5ثنا ALS EF ALS E

کاپشن دوز 

(کار و دانش)
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

2241398090213981025Fزن5ثنا ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090313981022Fمرد10بهترین معلم آنالین ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090313981010Fمرد8فخری ALS EF ALS E



خیاط لباس 

شب و عروس  

(کار و دانش)

کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

2161398090313981017Fزن1زیتون ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090313981022Fمرد10بهترین معلم آنالین ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090313981010Fمرد8فخری ALS EF ALS E

خیاط لباس 

شب و عروس  

(کار و دانش)

کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

2161398090313981017Fزن1زیتون ALS EF ALS E

آرایشگر موی 

زنانه
کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

3801398090413981001Fزن3کمند ALS EF ALS E



آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398090413981008Fزن20کیمیا ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

4601398090413981008Fزن15ایرانمهر ALS EF ALS E

آرایشگر موی 

زنانه
کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

3801398090413981001Fزن3کمند ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398090413981008Fزن20کیمیا ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

4601398090413981008Fزن15ایرانمهر ALS EF ALS E

پیرایشگر 

 2مردانه درجه 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1841398090513981001Fمرد20پارسینا ALS EF ALS E



کرمانشاهکاربر ماساژ

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

2001398090513981015Fمرد10هیوا ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398090513981009Fزن5خاتون ALS EF ALS E

پیرایشگر 

 2مردانه درجه 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1841398090513981001Fمرد20پارسینا ALS EF ALS E

کرمانشاهکاربر ماساژ

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

2001398090513981015Fمرد10هیوا ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398090513981009Fزن5خاتون ALS EF ALS E

توسعه دهنده 

PHPوب با 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090613981025Fزن3بهترین معلم آنالین ALS EF ALS E



تعمیرکار برق 

 2خودرو درجه 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

4801398090613981015Fمرد15تدبیر صنعت ALS EF ALS E

توسعه دهنده 

PHPوب با 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1301398090613981025Fزن3بهترین معلم آنالین ALS EF ALS E

تعمیرکار برق 

 2خودرو درجه 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

4801398090613981015Fمرد15تدبیر صنعت ALS EF ALS E

سنقرICDLکاربر 

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

1301398090713981004Fزن12آموزشگاه سحر ALS EF ALS E

متعادل ساز 

چهره زنانه 

(آرایش صورت)

سر پل ذهاب

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

2901398090713981115Fزن15پیشرو ALS EF ALS E

آرایشگر موی 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3801398090713981004Fزن20رخساره ALS EF ALS E



طراح معماری 

 3Dبا نرم افزار

Max

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

1801398090713981103Fمرد12کادوس ALS EF ALS E

پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1271398090713981005Fزن3خاتون ALS EF ALS E

سنقرICDLکاربر 

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

1301398090713981004Fزن12آموزشگاه سحر ALS EF ALS E

متعادل ساز 

چهره زنانه 

(آرایش صورت)

سر پل ذهاب

مرکز شماره 

چهار 

سرپلذهاب 

(دومنظوره)

2901398090713981115Fزن15پیشرو ALS EF ALS E

آرایشگر موی 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3801398090713981004Fزن20رخساره ALS EF ALS E



طراح معماری 

 3Dبا نرم افزار

Max

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

1801398090713981103Fمرد12کادوس ALS EF ALS E

پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1271398090713981005Fزن3خاتون ALS EF ALS E

ارایشگر موی 

کار )زنانه    

 *(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3771398090913981021Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E

پیرایشگر 

 1مردانه درجه 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1501398090913981002Fمرد10پارسینا ALS EF ALS E

تعمیرکار 

سخت افزار 

تلفن همراه

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1621398090913981119Fمرد8دارالفنون ALS EF ALS E

نقشه کش 

عمومی 

ساختمان 

کار و ) 2درجه 

(دانش

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

4001398090913981103Fمرد12کادوس ALS EF ALS E



فن ورز کشت 

بافت گیاهی
کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1861398090913981014Fمرد15علوم زیستی زاگرس ALS EF ALS E

نقشه کشی 

کار و )معماری 

(دانش

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

4241398090913981103Fزن12کادوس ALS EF ALS E

نقشه کشی 

کار و )معماری 

(دانش

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

4241398090913981103Fمرد12کادوس ALS EF ALS E

کرمانشاهمدیر دوبالژ

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1691398090913981017Fمرد3آوان ALS EF ALS E

ارایشگر موی 

کار )زنانه    

 *(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3771398090913981005Fزن6گلسرخ ALS EF ALS E

کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

4131398090913981005Fزن3خاتون ALS EF ALS E



 Flashکارور 

MX ( کار و

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398090913981023Fزن5هوش مصنوعی ALS EF ALS E

ارایشگر موی 

کار )زنانه    

 *(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3771398090913981021Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E

پیرایشگر 

 1مردانه درجه 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1501398090913981002Fمرد10پارسینا ALS EF ALS E

تعمیرکار 

سخت افزار 

تلفن همراه

کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

1621398090913981119Fمرد8دارالفنون ALS EF ALS E

نقشه کش 

عمومی 

ساختمان 

کار و ) 2درجه 

(دانش

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

4001398090913981103Fمرد12کادوس ALS EF ALS E

فن ورز کشت 

بافت گیاهی
کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1861398090913981014Fمرد15علوم زیستی زاگرس ALS EF ALS E

نقشه کشی 

کار و )معماری 

(دانش

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

4241398090913981103Fزن12کادوس ALS EF ALS E



نقشه کشی 

کار و )معماری 

(دانش

سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

4241398090913981103Fمرد12کادوس ALS EF ALS E

کرمانشاهمدیر دوبالژ

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1691398090913981017Fمرد3آوان ALS EF ALS E

ارایشگر موی 

کار )زنانه    

 *(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3771398090913981005Fزن6گلسرخ ALS EF ALS E

کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

4131398090913981005Fزن3خاتون ALS EF ALS E

 Flashکارور 

MX ( کار و

(دانش

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398090913981023Fزن5هوش مصنوعی ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398091013981022Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E



پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1271398091013981008Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398091013981022Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E

پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1271398091013981008Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398091213981009Fزن5نیلوفر ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

2861398091213981024Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E

پیرایشگر موی 

*زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1881398091213981024Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E



پاکسازی 

پوست صورت 

زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

64.31398091213981004Fزن5نیلوفر ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398091213981009Fزن5نیلوفر ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

2861398091213981024Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E

پیرایشگر موی 

*زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1881398091213981024Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E

پاکسازی 

پوست صورت 

زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

64.31398091213981004Fزن5نیلوفر ALS EF ALS E

کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

4131398091313981025Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E



کار بر مواد 

شیمیایی در 

آرایش زنانه

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

4131398091313981025Fزن12بانوی خاص ALS EF ALS E

کرمانشاه*مانتو دوز 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1801398091613990125Fزن10طراحی زیبا ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

3231398091613981102Fزن5بهاران ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

2861398091613981002Fزن3آی ماه ALS EF ALS E

پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1271398091613981002Fزن3آی ماه ALS EF ALS E



نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398091613990118Fزن115شعبه-کلبه هنر ALS EF ALS E

سنقرICDLکاربر 

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

1301398091613981004Fمرد14کارن ALS EF ALS E

کرمانشاه*مانتو دوز 

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

1801398091613990125Fزن10طراحی زیبا ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
هرسین

مرکز شماره 

چهارده 

هرسین 

(دومنظوره)

3231398091613981102Fزن5بهاران ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

2861398091613981002Fزن3آی ماه ALS EF ALS E



پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1271398091613981002Fزن3آی ماه ALS EF ALS E

نازک دوز زنانه 

*2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و 

یک دولت 

آباد 

کرمانشاه 

(دومنظوره)

4601398091613990118Fزن115شعبه-کلبه هنر ALS EF ALS E

سنقرICDLکاربر 

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

1301398091613981004Fمرد14کارن ALS EF ALS E

پیرایشگر موی 

زنانه
پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

1981398091713981015Fزن9دنیای نو ALS EF ALS E

پیرایشگر موی 

زنانه
پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

1981398091713981015Fزن9دنیای نو ALS EF ALS E

فروشنده 

گیاهان دارویی
کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

2561398091813981002Fزن5پویا پژوهش کرمانشاه ALS EF ALS E



حسابدار 

صنعتی درجه 

2* 

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1401398091813981010Fزن3هوش مصنوعی ALS EF ALS E

فروشنده 

گیاهان دارویی
کرمانشاه

مرکز شماره 

دو کرمانشاه 

(برادران)

2561398091813981002Fزن5پویا پژوهش کرمانشاه ALS EF ALS E

حسابدار 

صنعتی درجه 

2* 

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1401398091813981010Fزن3هوش مصنوعی ALS EF ALS E

دوزنده لباس 

محلی کردی 

زنانه

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

2401398092013981024Fزن7دنیای نو ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398092013981009Fزن17شعبه -ریحانه ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1301398092013981020Fزن10نخبگان ALS EF ALS E

دوزنده لباس 

محلی کردی 

زنانه

پاوه

مرکز شماره 

یازده پاوه 

(دومنظوره)

2401398092013981024Fزن7دنیای نو ALS EF ALS E



آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398092013981009Fزن17شعبه -ریحانه ALS EF ALS E

کرمانشاهICDLکاربر 

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

1301398092013981020Fزن10نخبگان ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

2861398092113981102Fزن12افرا ALS EF ALS E

متعادل ساز 

 )چهره زنانه 

 (ارایش صورت 

*

کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

2861398092113981102Fزن12افرا ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398092313981001Fزن3دنیای چهره ALS EF ALS E

آرایشگر و 

پیرایشگر زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

3231398092313981001Fزن3دنیای چهره ALS EF ALS E



قالی باف درجه 

(کار و دانش) 1
سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

3301398092413981213Fزن35شعبه روستایی-کادوس ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398092413981220Fزن15رضا ALS EF ALS E

قالی باف درجه 

(کار و دانش) 1
سنقر

مرکز شماره 

هفت سنقر 

(دومنظوره)

3301398092413981213Fزن35شعبه روستایی-کادوس ALS EF ALS E

برقراری ارتباط 

با گردشگران به 

زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه

مرکز شماره 

یک 

کرمانشاه 

(برادران)

961398092413981220Fزن15رضا ALS EF ALS E

پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1271398092813981009Fزن3دنیای چهره ALS EF ALS E

ارایشگر ناخن   

 *(کار  دانش) 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

601398092813981008Fزن3دنیای چهره ALS EF ALS E



پیرایشگر ابرو و 

*صورت زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

1271398092813981009Fزن3دنیای چهره ALS EF ALS E

ارایشگر ناخن   

 *(کار  دانش) 
کرمانشاه

مرکز شماره 

بیست و دو 

کرمانشاه 

(خواهران)

601398092813981008Fزن3دنیای چهره ALS EF ALS E

الگو ساز لباس 

*با رایانه  
کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

1001398093013981014Fزن10ترنج ALS EF ALS E

الگو ساز لباس 

*با رایانه  
کنگاور

مرکز شماره 

هفده 

کنگاور 

(دومنظوره)

1001398093013981014Fزن10ترنج ALS EF ALS E



نام شهرستان

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

قصر شیرین

سرپل ذهاب

گیالنغرب

سنقر

اسالم آباد

کنگاور

صحنه

هرسین

جوانرود

پاوه

ثالث باباجانی

داالهو

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

روانسر

کرمانشاه

 high tech مهارتهای پیشرفته 24مرکز شماره 

(دومنظوره)

-زیرزمین-اداره کل آموزش فنی وحرفه ای–بلوار شهید بهشتی سه راه حافظیه

38378246-083

@083Kangavar-48232713- خیابان فنی وحرفه ای-بلوار شهید چمران–میدان آزدگان (دومنظوره) کنگاور 17مرکز شماره  kr.irantvto .ir

083S-48330154 –شهرک امام رضا (دومنظوره) صحنه 9مرکز شماره  ahne@ kr.irantvto .ir

@083Harsin-45130819 –ورودی شهر جنب دانشگاه پیام نور (دومنظوره) هرسین 14مرکز شماره  kr.irantvto .ir

083-46229269- 10کوچه هالنیه–خیابان معلم (دومنظوره) جوانرود 16مرکز شماره 

-38281735- جنب مسکن مهر–پائین تر از کتابخانه اندیشه -شهرک دولت آباد

083

083-46528484- روبروی هالل احمر- شهرک ویس القرن(دومنظوره) روانسر 10مرکز شماره 

38378250- حافظیه  مهارتهای پیشرفته15مرکز شماره 

@083Paveh-46121105- پائین تر از سه راهی بیمارستان– مرداد 26خیابان (دومنظوره) پاوه 11مرکز شماره  kr.irantvto .ir

083S-46724443- جنب اداره دامپزشکی–میدان مولوی - بلوار حر(دومنظوره) ثالث باباجانی 12مرکز شماره  alas@ kr.irantvto .ir 

@083dalahoo-43724161- جنب اداره بهزیستی–فرهنگیان (دومنظوره) داالهو 13مرکز شماره  kr.irantvto .ir

083 -38234135- 60پالک –کوی دهم برق –بهمن  22(خواهران) کرمانشاه 22مرکز شماره 

(دومنظوره) دولت آباد کرمانشاه 21مرکز شماره 

J avanroud@ kr.irantvto .ir

083S-42226525- جنب اداره پست–خیابان راه کربال (دومنظوره) سرپلذهاب 4مرکز شماره  arpol@ kr.irantvto .ir

083G-43226868- شهرک صنعتی(دومنظوره) گیالنغرب 6مرکز شماره  ilanegharb@ kr.irantvto .ir

083S-48435131- میدان شهید دکامی باالتر از ترمینال مسافربری(دومنظوره) سنقر 7مرکز شماره  onghor@ kr.irantvto .ir

083E-45238309- شهرک نیروی انتظامی(دومنظوره) اسالم آباد 8مرکز شماره  slamabad@ kr.irantvto .ir

083Kr1@kr.irantvto-38374987 –مرکز شماره یک - بلوار شهید بهشتی سه راه حافظیه(برادران)مرکز شماره یک کرمانشاه  .ir

083Kr2@kr.irantvto -37244560-نرسیده به میدان آزادگان–باالتر از ترمینال اسالم آبادغرب (برادران) کرمانشاه 2مرکز شماره  .ir

083Kr3@kr.irantvto-38364811- بلوار شهید بهشتی سه راه حافظیه(خواهران) کرمانشاه 3مرکز شماره  .ir

@083Qasr-42424576- قصر جدید روبروی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(دومنظوره) قصرشیرین 5مرکز شماره  kr.irantvto .ir

مشخصات مراکز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه  - 13جدول شماره 

آدرس سایتآدرس مرکزنام مرکز

mailto:Paveh@kr.irantvto.ir
mailto:Salas@kr.irantvto.ir
mailto:Eslamabad@kr.irantvto.ir

