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 مقدمه:

سیا ما    ،اشتغال و اقتصاد مقاومتی ابالغیی ا  سی ی مقیاع م ریب ره یری      راستای سیاستهای کلیو در  سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و       

های فنی و حرفه ای ث ت نیاع اسیتانی دوره هیای     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 

می نماید. هدف این سا ما  ایجاد بستر ال ع جهت مهارت آم  ی افراد فاقد مهارت و ارتقیا  مهیارت افیراد شیاغ  در      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.

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

به منر ر ایجیاد   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

اطالع رسانی و تسیهی  در انجیاع ام رث یت نیاع و پی یرش       ها، عدالت آم  شی و فراهب  نم د  فرصت برابر برای متقاضیا  بهره مندی ا  این ن ع آم  ش

 تدوین اردیده است. 1398سال  دوعسه ماهه م رفی دوره های آم  شی پیش بینی شده برای دفترچه  مهارت آم  ،

 تعاریف: -1

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

کار در مشاغ  ا ناا   تیا سیح م مشیخم آمیاده      حرفه و کسب و برای احرا  شغ ، 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.

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

 نماید. ار شیابی مشخم می

هیا و  ییر    رشیته  بیرای تفکییک   (ISCO)باشند که ت سط سا ما  بین المللی ط قیه بنیدی مشیاغ     قراردادی میمجم عه ای ا  اعداد  کد استاندارد: -3-1

 اردد.می ملی تغییراتی در این کدها منر 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  

  تقسییب   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: بخشمتقاضیا  در های  محابق استانداردهای تدوین شده سا ما ، به آم  ش :سهمهارت درجه  -1-4-1

 مهارت سحح سه صن ت ساختما  -الف

 های قاب  ارائه به افراد کب ت ا  ذهنی مهارت -ب

مهیارت درجیه    د،ش  می های مقدماتی که به مهارت آم  ا  م تدی 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

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

 ماهر می باشد.

 ییک ارائیه    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

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

 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 منر ر فراایری مهارت  مهارت آموز: -6-1

 .استکشاور ی و  سه خ شه آم  شی اصلی شام  صن ت، خدمات فنی و حرفه ای در 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  نرر ماهیت و م ض ع در یک مجم عه قرار می گروه آموزشی:  -8-1

http://research.irantvto.ir/


 

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

  ش د.  ما  مشخم به مهارت آم   ارائه می

افتیه میی    می رود شغ  جهت اجرای یک ف الیت انترار خاص که ا  یک شخم در سحح م رد نررهای  به مجم عه ای ا  وظایف و ت انمندی شغل: -10-1

 ش د.

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

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

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

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

در ن بیت مخیالف    یک ن بیت بیرای بیرادرا  و   این مراکز ا  نرر ن ع جنسیت مهارت آم  ا  به سه دسته برادرا ، خ اهرا  و دو منر ره ) باشند. ش انه رو ی می

   ( تقسیب 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 دلیی  برخی رداری ا    و یکسره برازار می نماینید  عصر ،های ص ح در ن بترا دوره های آم  شی  کهاین مراکز  شبانه روزی :مراکز   -1-12-2

 رو ی رایگا ، قابلیت ج ب مهارت آم   غیرب می را در دوره های آم  شی دارند. ش انه

های فنیی    نس ت به ارائه آم  شکش 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

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

یکی ا  مراکز آم  شی ف الیت می نمایند. ل ا متقاضیا  در ص رت وج د مشکالت آم  شی می ت اننید بیه مرکیز مرب طیه      به مح  جغرافیایی،  یر نرر

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

 تجهییز شیده و کیارآم  ا  در آنجیا  ییر نریر مربیی مجیرب         در بخیش نریری 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 م ک ر ممکن است برای دوره های آم  شی ک تاه مدت،  -1

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

ضیمن همیاهنگی بیا اداره کی  بیه عهیده        ،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 نرر 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.

 یر نرر یکی ا  مراکز آم  شی بص رت م قت برای یک ییا  و 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 

های نرامی و انترامی  یر نرر یکی ا  مراکز آم  شی بص رت م قت برای ییک   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



 

در قالیب  اصناف  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

نامیه در مراکیز    قالیب تفیاهب  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 نرر ثابت 

   افته می ش د.

بصی رت م قیت   هایی که در مراکز ج ار دانشگاهی  یر نرر 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

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

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

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

 در آ م   کت ی 50کسب حداق  نمره  -1

 در آ م   عملی 70کسب حداق  نمره  -2

 آ م   عملی %75 آ م   کت ی و %25در آ م   های عملی و کت ی با ضریب و نی  70کسب حداق  م دل  -3

 گواهينامه مهارت:مزایای  -1-21-2

 اعت ار بین المللی  رایدا     -1 

 های مختلف احرا  صالحیت حرفه ای در بخشمنر ر ه دارای اعت ار ب -2

     های مشم ل طرم ط قه بندی مشاغ  احتساب ساعات آم  شی به عن ا  سن ات تجربی در کارااه -3

 مدرك دیپلب در رشته های کاردانشمنر ر کسب ه قابلیت تح یق 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  پ یرفته شده در قان   اساسی   -1

 های محارب با نراع 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.ث ت ناع ات اع خارجی بر اساس تفاهب نامه های من قده مابین سا ما  و نهادهای  -5

 ث ت ناع ات اع 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 15حداق  شرط سنی  -



 

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

  می باشد.  

 : دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد آموزشی می باشند، شرکت در دوره آموزشی درجه دو منوط به داشتن مهارت2تبصره 

 درجه سه می باشد.

 مقررات وظيفه عمومی:  -2-3

 بر اساس اعالع رسمی سا ما  وظیفه عم می نیروهای نرامی و انترامی متقاضیا  مرد ال ع است یکی ا  شرایط مشروحه ذی  را دارا باشند:

 کارت پایا  خدمت -

 کارت م افیت کفالت یا پزشکی دائب و کارت م افیت دایب  ما  صلح -

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

های پایا  دوره مشروط به عدع تداخ  برنامه تحصییلی متقاضیی بیا     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

 

شیرایط  یکسیره بیا   هیای دو ن بتیه و   که دوره  امکانات ش انه رو ی شام  خ ابگاه و رست را  می باشد که خ ابگاه به کارآم  ا  غیر ب می شهرستا ، -

 ایرد. ت لق می ،کیل متر می باشد 70مرکز آم  شی حداق   تاها  انتخاب نم ده و فاصله مح  سک نت آ  را رو ی انه ش

 باشند. قاب  رویت می الکترونیکیث ت ناع  سامانهت کر: مشخصات دوره های آم  شی با شرایط ش انه رو ی ویژه هر استا  در 

 به تشخیم رئیس مرکز مرب طه در ص رت وج د ظرفیت و شرایط مهارت آم   قاب  تغییر است.ت صره: شرایط استفاده ا  امکانات ش انه رو ی 

ت لیق   ،ساعت آم  ش را طی می نماینید  9یکسره را انتخاب نم ده و حداق  رو انه دو 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:

بیا ت جیه بیه محیدودیت       های دیگر می باشد و تمای  به شرکت در دوره های آم  شی این استا  را دارند. متقاضیانی که مح  سک نت آنها در استا 

و در صی رت ضیرورت شیرکت در دوره هیای      ه در شرایط مساوی با متقاضیا  بی می اسیتا  میی باشید    ل یت واا اری خ ابگاوامکانات ش انه رو ی، ا

فرع م رفیی  ، نس ت به اخ  در پایگاه ث ت ناع اینترنتیانتخاب ازینه استفاده ا  امکانات ش انه رو ی  رب عالوه بایست آم  شی این استا ، متقاضیا  می

تا در ص رت م فقیت در مراح  پ یرش اعب ا  آ م   ورودی یا مصیاح ه   ،نیز اقداع نمایند مح  سک نت خ دنامه ا  اداره ک  آم  ش فنی وحرفه ای 

        .نمایندآنرا ارائه 

 

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

و انضی اطی سیا ما  و آییین نامیه نحی ه تشیکی  و اداره       ط ق 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 نس ت به م رفیی  های کاریا بنگاه ص رت درخ است صنای  و اشتغال برای افرادآم  ش دیده ندارند ولی در ق ال ایجاد مراکزآم  شی هیچگ نه ت هدی در -2

 شرایط اقداع می نمایند. واجد افراد



 

درصید میدت دوره   15غی یت غیرم جیه بییش ا    ، مهارت آم  ا  م ظف هستند برنامه های کاری خ د را براساس برنامه های آم  شی مراکزتنریب نماینید  -3

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

 .خ اهدشد

در کی   مهارت آم  ا  مراکز دولتی که در حین دوره آم  شی نس ت به ترك دوره اقداع نمایند، حداق  به مدت شش ماه ا  ث ت نیاع در دوره هیای آتیی     -4

  کش ر محروع خ اهند شد.

 به نرر کمیته انض اطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نم ده اند م ظف به ج را  و پرداخت خسارت می باشند. مهارت آم  انی که با ت جه -5

 

 نحوز پذینش م ارت مموز:-5

 ،شیهری  شی ب  ،ه های آم  شیی مراکیز ثابیت آم  شیی    به منر ر تسهی  در ام ر ث ت ناع متقاضیا  شرکت در دوره های آم  شی، ث ت ناع در کلیه دور       

آ اد سیحح اسیتا  بصی رت     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

 «آم  شگاه فنیی و حرفیه ای آ اد   یابرگ م رفی متقاضی به مرکز آم  شی »ص رت می ایرد و متقاضیا  پس ا  انجاع مراح  ث ت ناع م فق به اخ   الکترونیکی

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

 کیارت ملیی،   دسیت داشیتن اصی  شناسینامه،    بایست در  ما  درج شده در برگ م رفی متقاضی به مرکز بیا در   خ اهد ب د. متقاضیا  میح  برازاری دوره م

)در ص رت انتخیاب  دوره هیای    نیا  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   یا آم  شیگاه  به مرکز آم  شی  ( 3شماره فرع  –ادر شده پس ا  اتماع ث ت ناع اینترنتی ص) فرع  یا آم  شگاه ( و برگ م رفی به مرکزتکمیلی

 نمایند.

عالقمند دردوره های آم  شی، کلیه متقاضیا  ) درص رت ث ت ناع بیشتر ا  ظرفییت در هیر دوره ( ط یق     و بات جه به ضرورت حض ر مهارت آم  ا  مست د   

هیا بیه عنی ا  مهیارت آمی         م فقیت درآ  مصاح ه حض ری شرکت نم ده و پس ا دوره آم  شی ابتدا درآ م   ورودی و  های مشخم شده برای هر  ما 

 ش ند.   پ یرفته می

 

 راا مای انت ای دمرز مموزی : -6

 هر متقاضی می بایست دوره آم  شی م رد نرر خ د را با در نرر ارفتن م ارد ذی  انتخاب نماید:

بایست متناسب با عالقیه و نییا  واق یی     مستقیماً با عالیق و نیا  متقاضی در ارت اط است، ل ا متقاضی میبا ت جه به اینکه م فقیت در فراایری هر مهارت  -6-1

 خ د نس ت به انتخاب دوره آم  شی اقداع نماید.

خت کامی  شیغ  می رد نریر و     در ابتدا نس ت به شنا یدبا ل ا متقاضی باشد، ا  آنجا که هدف ا  فراایری مهارت برای متقاضیا  عمدتاً ایجاد اشتغال می -6-2

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

بیر ایین اسیاس نسی ت بیه       بایید ل ا متقاضیا   حداق  مدرك تحصیلی ال ع جهت هر دوره منر ر شده است، با ت جه به محت ای استانداردهای آم  شی، -6-3

 انتخاب دوره آم  شی اقداع نمایند.

با ت جه به برنامه کاری خ د و عدع تیداخ  آ  بیا  میا  برایزاری دوره      بایدبا عنایت به ضرورت حض ر کام  متقاضی در حین دوره آم  شی، متقاضی  -6-4

 آم  شی، نس ت به انتخاب دوره آم  شی اقداع نماید.

پیش نیا های منیدرج در اسیتاندارهای   با ت جه به  بایدار ماهر ، متقاضی با ت جه به لزوع رعایت پیش نیا  در دوره های آم  شی سح م درجه یک و کار -6-5

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

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

 نکات مها:  



 

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

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

 مشاوره مراجعه نمایند.

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

هاای آموزشای مراکاز بازدیاد      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.

های آزاد فنی و حرفه ای نبوده و درحال حاضار دوره   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

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

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

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

 

 نحوز ثبن نام: -7

ث یت نیاع    سیامانه متقاضیا  ث ت ناع می ت انند بیا مراج یه بیه     انجاع می ش د. الکترونیکیث ت 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، ث ت ناع نمایند. 2براساس نیا  آم  شی و عالقه و با در نرر ارفتن بند  این دفترچه

 

 

 مراح  ث ت ناع: -7-2

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

 نس ت به انتخاب دوره آم  شی م رد نرر خ د اقداع نماید.  مشاوره و هدایت آم  شی 

 م ادل سه هیزار ت میا  بابیت مشی ره و هیدایت آم  شیی و       ریال 30000ت جه به مص به مجلس محترع ش رای اسالمی م لغمتقاضیا  ال ع است با  2-2-7

بخیش خریید   ا  طرییق مراج یه بیه    ت ما  بابت ث ت ناع هر دوره آم  ش فنی و حرفه ای پرداخت نمایند کیه  و سیصد ریال م ادل دو هزار  23000

 طریق ش که شتاب امکا  پ یر می باشد.و پرداخت ا  ث ت ناع الکترونیکی سا ما  آم  ش فنی وحرفه ای کش ر  سامانهکارت اعت اری 

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

)پییش نی یس اطالعیات دوره     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

 ع نماید.انتخابی( این دفترچه را تکمی  و پس ا  اطمینا  ا  صحت اطالعات نس ت به ث ت ناع در سامانه ث ت ناع الکترونیکی دوره های آم  شی اقدا

آم  شیی   متقاضی باید یک قح ه عکس جدید خ د را با مشخصات ذی  اسکن نم ده و فای  آ  را برای ارسال در سامانه ث ت ناع الکترونیکی دوره های 4-2-7

 آماده نماید.

از قبيال کاارت   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. jpgو با فرمت  dpi 100با درجه وض م   6×4یا  3×4در قح  فای  مرب طه ال ع است  -الف

 ت باشد.یکیل  با 70حجب فای  تص یر ارسالی باید کمتر ا   -ب

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


 

 پیکس  باشد. 300×400پیکس  و حداکثر 200×300اب اد تص یر ارسالی باید حداق  -پ

 شیه  ائد باشد.ا نه حایه شده و فاقد هرتص یر باید در جهت صحیح و بدو  چرخش ته-ت

شی د در تصی یر    تص یر متقاضی باید واضح و مشخم ب ده و اثر مهر ، منگنه و سایر م اردی که منجر به مخدوش شد  و نامشخم ب د  چهره متقاضی میی -ث

 وج د نداشته باشد.

 پس  مینه تص یر باید کامالً سفید باشد. -ج

 http://reg.portaltvto.comبیه نشیانی    سامانه ث یت نیاع الکترونیکیی دوره هیای آم  شیی     به  ال عمتقاضیا  پس ا  آماده نم د  فای  تص یری و اطالعات 

    مراج ه نمایند.

 ع نماید.متقاضی می ت اند بر اساس ت یین ناع استا ، ناع حرفه، جنسیت و... در سامانه نس ت به انتخاب دوره آم  شی م رد نرر اقدا

رقمیی( و   5 )پرونده  شمارهااع ب دی پرداخت وجه ث ت ناع دوره )های( انتخابی است. برای این منر ر اطالعاتی را که در کارت اعت اری دریافت کرده اید شام  

و اطالعیات  را انتخیاب  « شروع ث ت ناع»نه سپس ازی ،ش د با دقت وارد نمایید رقمی( را به همراه ع ارتی که داخ  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

در هار یاک از مراحال پا یرش، آماوزش و      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 

 اکيادا  توصايه مای    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.

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

مشاهده خ اهند کرد که ال ع است نس ت بیه چیاپ و نگهیداری آ  تیا      ،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 

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

ل ا به متقاضیا  تاکید میی   ،سامانه ث ت ناع الکترونیکی ت لید خ اهد شد و استفاده ا  آ  جهت اطالع ا  نتایج آ م   های پایا  دوره ضروری می باشد

 اردد نس ت به حفظ و نگهداری آ  اقداع نمایند.

 

 

 :مهلت ثبت نام -8

یک ماه ق   ا  شروع دوره آغا  شده و تا یک رو  ق   ا   میا  پی یرش نهیایی ادامیه     ا   نهایی شده در پرتال جام  سا ما ث ت ناع دوره های آم  شی 

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

ل ا به متقاضیا  ت صیه می ش د در همیا  رو هیای اولییه     بسته خ اهد شد. ث ت ناعبا تکمی  ظرفیت سامانه  و با ت جه به اینکه مهلت ث ت ناع محدود است

 نس ت به ث ت ناع اقداع نمایند.

 ایند.ت کر مهب: ضرورت دارد کلیه متقاضیا  در  ما  درج شده در فرع م رفی متقاضی به مرکز جهت انجاع پ یرش نهایی به مرکز مرب طه مراج ه نم
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 پیش نویس اطالعات فردی  -1فرم شماره 

 * ناع پدر: -3 * ناع خان ادای: -2 * ناع: -1
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 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2شماره  فرم

 م رفی شده ا :*-29

     بیمه بیکاری         آم  ش و پرورش            دانشگاه 

   کمیته امداد            بسیج                            اصناف 

   صنای                    آ اد                          ناع:              سایر 

نام مرکز آموزشی /آموزشگاا  ملگ  -32 ناع شهرستا  مح  برازاری دوره: -31 ناع استا  مح  برازاری دوره: *-30
 برگزاری دور : *

 باشب  نمی         باشب  می                      متقاضی استفاده ا  امکانات ش انه رو ی -36

  

 

 

 یا آموزشگاه هاي آزاد معرفی متقاضی به مرکزنمونه برگه  -3فرم شماره 

مقتضیی اسیت در  میا      متقاضی محترع: مراح  ث ت ناع شما با م فقیت به شرم ذی  ص رت پی یرفت. 

مدرك تحصیلی، کارت پایا  خدمت )در ص رت  کارت ملی، مشخم شده با همراه داشتن اص  شناسنامه،

رای دوره های سحح درجه یک( و برگ م رفی به مرکیز  وج د( و ا اهینامه مهارت )به عن ا  پیش نیا  ب

 به آدرس مندرج در این براه مراج ه نمایید. آموزشگاه های آزاد یا آم  شی

 عکس

 متقاضی

 ناع: شماره پرونده:

 شماره ملی: ناع پدر: ناع خان ادای:

 تاریخ شروع دوره: ناع دوره آم  شی: کد دوره آم  شی:

 تاریخ آ م   پایا  دوره: آم  شی:ن بت  تاریخ خاتمه دوره:

 شماره تماس متقاضی: متقاضی استفاده ا  امکانات رفاهی:

  ما  مراج ه به مرکز آم  شی/ آم  شگاه آ اد:

 رو :                           م رخ:                 ساعت:
 آدرس مح  سک نت متقاضی:

 :مح  برازاری دورهآدرس 

 آم  شی/آم  شگاه آ اد:                                                   شماره تماس:آدرس وب سایت مرکز 

 



 

 های دیگر معرفی متقاضی غیر بومی از استان -4فرم شماره 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................. 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 

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

...................................... جهت شرکت در دوره آموزشی.................................................... با کد................ در مرکز ........

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

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مب ول فرمایند.

 

 

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان .....................                                             

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:



نام کارگاهنام مرکزنام شهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

طول 

دوره
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2617426
تنظیم کار )تون اپ 

 *2درجه  (موتور
پاوه

مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
4801397082413980520مرد12عصراتومکانیک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهتراشکار2726562
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
6481397110613980522مرد16صبحکارگاه ماشین ابزار

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2732454
آماده سازي قطعات 

براي جوشکاري
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
551397112413980419مرد12صبحجوشکاري

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2732463
آماده سازي قطعات 

براي جوشکاري
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
551397112413980419مرد12عصرجوشکاري

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2747235

در و پنجره ساز 

 2پروفیل اهنی درجه

(*مختص کارودانش  )

سنقر
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
6401397112313980411مرد16یکسرهجوشکاري

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2758629
 درجه CNCفرز کار 

2* 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2فرزکار درجه دیپلم2801397121813980409مرد16عصرcncکارگاه تراش و فرز 

2760668
تعمیرکار برق خودرو 

 *2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4801398020213980431مرد16یکسرهبرق خودرو مرکز

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2762296

جوشکارسازه هاي 

فوالدي با فرایند 

S MAW

کرمانشاه
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه جوشکاري 

اسکلت فلزي
4961397122113980523مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2771900
برقکار ساختمان درجه 

2* 
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
7001397121913980602مرد16یکسرهکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهکابینت ساز چوبی2778425
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
5501397122813980418مرد16یکسرهکارگاه کابینت سازي

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E

بافنده پوشاک دومیل2783553
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
3121398011713980401زن14یکسرهکارگاه صنایع دستی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

راهنمایی

F ALS E

عنوان دوره های آموزشی مراکز ثابت شهری استان کرمانشاه - 1جدول شماره 



فن ورز اسکلت فلزي2783560
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)

جوشکاري و بازرسی 

جوش
ندارددیپلم4501398011713980506مرد14یکسره

2795791
معرق کار 

(مقدماتی)چوب
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
6001398021613980926زن16عصرکارگاه منبت و معرق

پایان دوره 

راهنمائی
-

2795821
پرورش دهنده قارچ 

دکمه اي
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1651398013113980401مرد16عصرکارگاه کشاورزي

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

-

2795862

تفیسر فیلم هاي 

رادیوگرافی 

(RTI)صنعتی

کرمانشاه
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1271398022213980409مرد16عصرکارگاه بازرسی جوش

فوق دیپلم 

مکانیک، 

جوش

ندارد

2795870

آزمایش قطعات 

صنعتی با ذرات 

(MT)مغناطیسی 

کرمانشاه
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1201398032613980429مرد16صبحکارگاه بازرسی جوش

دیپلم فنی یا 

ریاضی
ندارد

2796602

تکنسین پشتیبانی 

سیستم عامل کاربران 

(ms)

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
2721398011713980403زن12یکسرهکارگاه  سخت افزار

فوق دیپلم 

کامپیوتر
ندارد

2796686
طراح و تحلیلگر 

مدارات دیجیتال
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
5001398020213980514زن12یکسرهالکترونیک

دیپلم یا دنش 

آموز پایه 

دوازدهم  

شاخه 

کاردانش

ندارد

2796758
برقکار ساختمان درجه 

1
کرمانشاه

 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
3901398012813980520مرد16صبحکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2796780
بهداشت )HSEافسر

(ایمنی و محیط زیست
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهاي پیشرفته 

(دومنظوره)

S .E .Mدیپلم2421398022813980507زن6صبحF ALS E

2796883
تعمیرکار پکیج شوفاژ 

*گازي 
کرمانشاه

 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
3721398012613980513مرد16صبحکارگاه تاسیسات

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهاسکلت ساز2797009
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه جوشکاري 

اسکلت فلزي
1471398022113980415مرد16عصر

پایان دوره 

ابتدایی
کمک اسکلت ساز

2797134
نقشه کش و طراح 

CATIAصنعتی با 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهاي پیشرفته 

(دومنظوره)

نقشه خواندیپلم2501398020213980415مرد6صبحنمونه سازي سریع



کرمانشاه(داروچین)عشاب2797167

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهاي پیشرفته 

(دومنظوره)

Fدیپلم2691398021613980523مرد6عصرداروهاي گیاهی ALS E

2797193
فروشنده گیاهان 

دارویی
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و چهار 

 high techمهارتهاي پیشرفته 

(دومنظوره)

2561398030513980520زن6صبحداروهاي گیاهی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

کنگاوربرقکار ساختمان2797287
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
3841398011713980513مرد12یکسرهکارگاه  برق ساختمان

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2797908
تعمیرکار لوازم خانگی 

برقی حرارتی و گردنده

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)

کارگاه تعمیر لوازم 

خانگی
4801398020713980507مرد16یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرند غربآهنگر2797910
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
(نازک کار)ورقکار سوم راهنمایی2841398020113980514مرد14یکسرهجوشکاري

2797925

تعمیرکار اتومبیل هاي 

سواري بنزینی درجه 

2* 

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
7201398020113980623مرد16یکسرهکارگاه اتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

کرند غربچاقوساز2797944
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
نداردسوم راهنمایی2401398020313980606مرد14یکسرهجوشکاري

2798074
برقکار ساختمان درجه 

2* 
قصر شیرین

 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
7001398010513980507مرد12یکسره#-95برق ساختمان

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2798718

جوشکارسازه هاي 

فوالدي با فرایند 

S MAW

روانسر
مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
4961398020713980527مرد16یکسرهکارگاه جوشکاري

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهنقاش ساختمان2798776
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
کمک نقاش ساختمانپنجم ابتدایی2531398020213980416مرد12صبحکارگاه رنگ کاري چوب

هرسینتعمیرکاربرق خودرو2798839
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
4801398020213980706مرد16یکسرهکارگاه برق خودرو

پایان 

راهنمایی
F ALS E

2798887
جوشکاري و لوله 

کشی گاز اماکن
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)
2901398012413980424مرد14یکسرهکارگاه تآسیسات

پایان اول 

متوسطه 

پایان دوره )

(راهنمایی

خواندن و ترسیم نقشه و 

متره و برآورد هزینه در 

لوله کشی گاز خانگی و 

تجاري

کرمانشاه2صافکار درجه 2799710
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4801398011713980418مرد14یکسرهکارگاه صافکاري مرکز

پایان 

راهنمایی
ندارد



گیالنغرب*کاربر نرم افزار اداري 2799808
 گیالنغرب 6مرکز شماره 

(دومنظوره)
2301398020713980412مرد12صبحکارگاه کامپیوتر

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

F ALS E

2799832

جوشکارمخازن 

فوالدي با فرایند 

S MAW

گیالنغرب
 گیالنغرب 6مرکز شماره 

(دومنظوره)
3051398020713980502مرد12صبحکارگاه جوشکاري

پایان دوره 

راهنمایی

جوشکاري سازه هاي 

SMAWفوالدي با فرایند 

2799936

تعمیرکار دستگاه هاي 

سرد کننده خانگی و 

(کار و دانش)تجاري 

گیالنغرب
 گیالنغرب 6مرکز شماره 

(دومنظوره)
4801398020413980625مرد12صبحکارگاه تاسیسات

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2799938
دوزنده لباس محلی 

کردي زنانه

ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
2401398021713980416زن16صبحکارگاه خیاطی

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

2800067
برقکار ساختمان درجه 

2* 
پاوه

مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
7001398020213980510مرد12یکسرهکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهبرقکار صنعتی2801854
 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
نداردسوم راهنمایی5201398020413980514مرد14یکسرهبرق صنعتی

2801916
تعمیرکار ابگرمکن 

(کار و دانش)دیواري 
سرپل ذهاب

مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
2401398010513980423مرد15یکسرهکارگاه لوله کشی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهپنوماتیک کار صنعتی2801946
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
4101398021413980501مرد12یکسرهپنیو ماتیک

دیپلم 

ریاضی،دیپلم 

تجربی، دیپلم 

فنی هنرستان

F ALS E

کرمانشاهراهنماي موزه2803064
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
2801398020713980530زن12عصرگردشگري

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

راهنماي عمومی 

گردشگري



2803303

تعمیرکار اتومبیل هاي 

سواري بنزینی درجه 

2* 

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
7201398010413980709مرد16یکسرهکارگاه اتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2803912

جوشکاري با فرایند 

قوس الکتریکی دستی 

E6 ) SMAW( ) کار

(و دانش

صحنه
مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)
2131398020113980410مرد14یکسرهکارگاه جوشکاري

پایان دوره 

راهنمایی
E 3

2804027
تعمیرکار پکیج شوفاژ 

*گازي 
کرمانشاه

 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
3721398022413980709مرد16عصرکارگاه تاسیسات

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهروبان دوز پیشرفته2807556
مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
1271398033013980506زن16صبحکارگاه زبان

پایان دوره 

راهنمایی
روبان دوز مقدماتی

2807741

تعمیرکار اتومبیل هاي 

سواري بنزینی درجه 

2* 

ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
7201398020713980730مرد14صبحاتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2807903
جوشکاري دستی با 

smawفرایند 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1041398012013980425مرد16یکسرهکارگاه جوشکاري آرگن

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد

2808038
جوشکاري دستی با 

smawفرایند 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1041398012413980429مرد16یکسرهکارگاه جوشکاري آرگن

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد

2808668
تعمیرکار برق خودرو 

 *2درجه 

ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
4801398031413980812مرد14عصراتومکانیک

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2809676

مکانیک سیستم هاي 

سوخت رسانی خودرو 

هاي سبک

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
دیپلم1921398032113980430مرد16یکسره1اتومکانیک

تعمیرکاراتومبیلهاي 

یادیپلم 2سواري درجه 

مکانیک خودرو

سنقر *2تراشکار درجه 2810071
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
6401398020113980627مرد16یکسرهتراشکاري

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2810086
کابینت ساز چوبی 

  *2درجه 
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
5401398012013980927مرد16یکسرهدرودگري

پایان دوره 

راهنمایی
2درودگر درجه 



کرند غربپارچه ساز تزیینی2811412
مرکز شماره سیزده داالهو 

(دومنظوره)
911398021413980425زن12صبحطراحی و دوخت

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2811539

عیب یاب  نصاب و

-سیستم هاي حفاظتی

 امنیتی و ارتباطی

هرسین
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
ندارددیپلم3151398020913980620مرد16عصرکارگاه برق

2812812

تعمیرکار سیسمتهاي 

تعلیق خودروهاي 

(جلوبندي ساز)سبک 

گیالنغرب
 گیالنغرب 6مرکز شماره 

(دومنظوره)
دیپلم1701398021113980401مرد12صبحکارگاه اتو مکانیک

تعمیرکاراتومبیلهاي 

2سواري درجه 

2813586
تعمیرکار ابزار برقی 

صنعتی
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
نداردسوم راهنمایی4321398013113980605مرد14صبحکارگاه مکاترونیک

2814779
برنامه ریزي و طراحی 

بسته سفر
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
801398031513980404زن16صبحگردشگري

کاردانی 

گردشگري
ندارد

2815038
رنگ کار چوب درجه 

2* 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
4501398020213980715مرد16عصرکارگاه رنگ کاري چوب

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2815120
مهره هاي تزیینی و 

پولک و منجوق دوز
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
801398030113980412زن16عصرکارگاه زبان

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهبرقکار ساختمان2817447
 سنجش و 35مرکز شماره 

(دومنظوره)آزمون کرمانشاه 
3841398030513980724مرد16عصرکارگاه برق

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2817646
طراحی معماري 

(2درجه)داخلی
کرمانشاه

مرکز شماره سه کرمانشاه 

(خواهران)
2951398030113980513زن16عصرنقشه کشی

پایان دوره 

راهنمایی

نقشه کشی عمومی 

ساختمان

2818651
پرورش دهنده قارچ 

دکمه اي
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
1651398022213980508مرد16صبحکشاورزي قارچ

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

-

2824516
جوشکاري دستی با 

smawفرایند 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1041398013113980509زن16یکسرهکارگاه جوشکاري آرگن

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد



2824648
جوشکاري دستی با 

smawفرایند 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1041398020113980510زن16یکسرهکارگاه جوشکاري آرگن

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد

2825596
تعمیرسیستم هاي 

مولد قدرت خودرو
سرپل ذهاب

مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
ندارددیپلم901398030513980402مرد12عصرکارگاه اتومکانیک

نقشه کشی معماري2826379
ثالث 

باباجانی

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
4191398020413980605زن16صبحکارگاه عمران

پایان دوره 

راهنمایی

نقشه کشی عمومی 

ساختمان

کرمانشاهپیچ و مهره تراشی2826574
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
941398020213980424مرد14عصر1کارگاه تراش درجه 

پایان دوره 

راهنمایی
داخل تراشی قطعات

2829091

جوشکارسازه هاي 

فوالدي با فرایند 

S MAW

هرسین
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)

کارگاه جوشکاري سازه 

هاي فوالدي
4961398022813980604مرد14یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2829228
پرورش دهنده گیاهان 

دارویی
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2941398040313980630مرد16صبحکارگاه کشاورزي

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2829503
خیاط لباس هاي 

(کار و دانش)کشی 
روانسر

مرکز شماره ده روانسر 

(دومنظوره)
1301398022813980415زن16یکسرهکارگاه طراحی ودوخت

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهCNCتراشکار 2829841
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3001398023113980528مرد16صبحcncکارگاه تراش و فرز 

پایان دوره 

راهنمایی
تراشکار

2831078
جوشکاري دستی با 

smawفرایند 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1041398020713980513مرد16یکسرهکارگاه جوشکاري آرگن

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد

2831116
جوشکاري دستی با 

smawفرایند 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1041398020913980507مرد16یکسرهکارگاه جوشکاري آرگن

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

ندارد

کرمانشاهپیچ و مهره تراشی2832658
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
941398020213980430زن16عصر1کارگاه تراش درجه 

پایان دوره 

راهنمایی
داخل تراشی قطعات

کرمانشاهپیچ و مهره تراشی2832698
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
941398020213980427مرد16عصر1کارگاه تراش درجه 

پایان دوره 

راهنمایی
داخل تراشی قطعات



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2802398
دوزنده لباس محلی 

کردي زنانه
قصر شیرین

 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
2401398011713980412زن14عصرطراحی دوخت

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

راسته دوز2803881
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
2751398020713980425زن16صبحشهرستانی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2804923

تکنسین پشتیبانی 

برنامه هاي کاربردي 

(ms)کاربران 

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
2281398011713980404زن12یکسره2کارگاه سیار شهري

فوق دیپلم 

کامپیوتر
F ALS E

2810085
پرورش دهنده زنبور 

عسل
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
2001398020713980426مرد16یکسرهکارگاه کشاورزي

پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

سنقرکنده کار روي سفال2810092
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
1201398020313980508مرد16صبحکارگاه کیف دوزي

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2810102
دوزنده کیف اداري و 

مردانه چرمی
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
1021398020313980502مرد16عصرکارگاه کیف دوزي

پایان دوره 

راهنمایی
آماده سازي و دوخت چرم

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



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2739286
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
4501397110913980402زن16صبحصنایع دستی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

قصر شیرینخیاط لباس زیر زنانه2801083
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
3301398010513980422زن12صبحکارگاه روستاي اقابرار

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کنگاوربرقکار ساختمان2802389
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)

کارگاه برق روستاي 

دهلر
3841398011713980516مرد12یکسره

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

جوانرودکمک برقکار ساختمان2802959
مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
3031398020313980431مرد14صبحروستاي صفی آباد

پایان دوره 

راهنمایی

کارگر عمومی برقکار 

ساختمان

2822516
تعمیرکار برق خودرو 

 *2درجه 
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
4801398022413980611مرد16یکسرهروستاي زالن

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2825425
پرورش دهنده زنبور 

عسل
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)

امور )کارگاه کشاورزي

( (باغی و زراعی

روستاي الهیه

2001398020513980515مرد18یکسره
پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

2826288
پرورش دهنده زنبور 

عسل
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
2001398022213980422زن16یکسرهکارگاه کشاورزي اموردام

پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

2826376
پرورش دهنده قارچ 

دکمه اي
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
1651398022213980526مرد16یکسرهکشاورزي

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

-

صحنهپرورش دهنده گوسفند2834018
مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)

امور )کارگاه کشاورزي

( (باغی و زراعی

روستاي الهیه

1601398022813980425مرد16عصر
پایان دوره 

راهنمایی
-

عنوان دوره های آموزش روستایی  استان کرمانشاه -3جدول شماره 



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

کرمانشاهکمک برقکار ساختمان2798965
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه برق ساختمان 

ستاد نیروي انتظامی
3031398020713980420مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی

کارگر عمومی برقکار 

ساختمان

کرمانشاهبرقکار ساختمان2800766
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه برق ساختمان 

پادگان شهدا
3841398020713980527مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2806129
سرویس و نگهداري 

*خودرو 
پاوه

مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)

کارگاه اتومکانیک هنگ 

مرزي
1601398020513980530مرد12صبح

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2809365
مونتاژ کار مصنوعات 

چوبی
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3001398023113980528مرد16صبحکارگاه درودگري

پایان دوره 

راهنمائی

درودگر با کد 

75220190020001

کرمانشاه*کاربر نرم افزار اداري 2809629
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

کارگاه رایانه پادگان 

شهید سروران
2301398031113980501مرد16یکسره

پایان دوره 

راهنمایی

کاربر رایانه یا اپراتوري 

کامپیوتر

2810748
مونتاژکار و نصاب 

تابلوهاي برق
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
3521398020113980611مرد16یکسرهکارگاه برق ساختمان

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهبرقکار ساختمان2813062
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3841398020113980522مرد16صبحسپاه نبی اکرم

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2818542
فن ورز برق 

(ماهر)ساختمان

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)

ناحیه مقاومت سپاه 

پاسداران
سوم راهنمایی2801398022113980429مرد16عصر

برق کار ساختمان و رایانه 

2 درجه icdlکار 

2833636

سیم کشی مدارهاي 

الکتریکی ساختمان به 

صورت توکار

سرپل ذهاب
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
1121398030213980409مرد12صبحپادگان ابوذر

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

عنوان دوره های آموزش درپادگانهای استان کرمانشاه -4جدول شماره 



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2770712
سرپرست سیستم 

نگهداري و تعمیرات

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
2901398011713980416مرد16صبح(تعمیر)زندان کله جوب 

کاردانی فنی 

یا لیسانس 

علوم پایه

مهندسی صنایع و سیستم

2798890
تعمیرکار ماشین هاي 

الکتریکی
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

کارگاه زندان دیزل آباد 

نعمت سنجابی
4481398020713980616مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2798925

جوشکارسازه هاي 

فوالدي با فرایند 

S MAW

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

زندان مرکزي، اعتماد 

سیفی
4961398013113980626مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2798946

جوشکارمخازن 

فوالدي با فرایند 

S MAW

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

زندان مرکزي، اعتماد 

سیفی
3051398013113980520مرد16عصر

پایان دوره 

راهنمایی

جوشکاري سازه هاي 

SMAWفوالدي با فرایند 

2803943
پرورش دهنده زنبور 

عسل
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه کشاورزي زندان 

سنقر
2001398020813980610مرد16یکسره

پایان دوره 

اول متوسطه
F ALS E

کرمانشاهبرقکار ساختمان2805992
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

زندان مرکزي، مجتبی 

رحمتی
3841398021613980606مرد16صبح

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهتعمیرکاربرق خودرو2813871
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

زندان مرکزي، علیرضا 

محمدي
4801398022313980620مرد16صبح

پایان 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهبازاریاب2819868
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

خدمات آموزشی، 

سهیل نجومی
Fدیپلم1501398022213980424مرد16عصر ALS E

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



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

کرمانشاهکارور ریخته گري روي2667285
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1441397091713971025مرد16صبحدانشگاه رازي

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2672315
سرپرست اکیپ نقشه 

برداري
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3451397090413980209مرد16عصردانشگاه رازي

فوق دیپلم 

عمران
ندارد

عنوان دوره های آموزش در مراکز جوار دانشگاهی  استان کرمانشاه -6جدول شماره 



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2808169

گیربکس ‘تعمیر موتور

و دیفرانسیل پژو 

پارس و سمند‘405

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

اتحادیه صنف 

تعمیرکاران اتومبیل
321398032613980401مرد14یکسره

پایان 

راهنمایی

گیربکس و ‘تعمیر موتور

دیفرانسیل پیکان آردي و 

خانواده روآ

2833446
کارآفرینی با رویکرد 

KAB(سطح مقدماتی)
کرمانشاه

شعبه شهري شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

501398050113980514مشترک16صبحخدمات آموزشی
پایان دوره 

اول متوسطه
ندارد

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



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2802834
تعمیرکار لوازم خانگی 

برقی حرارتی و گردنده
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

تعمیر لوازم خانگی و 

صنایع دستی
4801398020913980630زن16صبح

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهآشپز2802952
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2501398020913980422زن18صبحآشپزي

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

کنترل بهداشت و ایمنی 

در واحد غذا و نوشیدنی

کرمانشاهآشپزملل2802974
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1941398020913980430زن18عصرآشپزي

پایان دوره 

راهنمایی

کنترل بهداشت و ایمنی 

در واحد غذا و نوشیدنی

کرمانشاهبافنده پوشاک دومیل2803047
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3121398020913980602زن18صبح2طراحی دوخت 

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

راهنمایی

F ALS E

کرمانشاهقالب باف پوشاک2803066
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2171398020913980429زن18عصر2طراحی دوخت 

پایان دوره 

اول 

پایان)متوسطه

 دوره 

(راهنمایی

F ALS E

2803084
بافنده عروسک هاي 

تزیئنی
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1321398021413980522زن16صبح2طراحی دوخت 

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2803266
دوزنده کیف با چرم 

طبیعی
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

تعمیر لوازم خانگی و 

صنایع دستی
2401398020713980702زن20یکسره

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2812074
سرپرست اکیپ نقشه 

برداري
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3451398020913980613مرد16عصر2نقشه برداري 

فوق دیپلم 

عمران
ندارد

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



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2698104
تعمیرکار تراکتورهاي 

کشاورزي
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه تعمیر ماشین 

آالت کشاورزي 

کارآموزي در محیط 

کارواقعی

7001397100813980408مرد1یکسره

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2698591
الگوساز لباس به روش 

حجمی
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

مرکز مهارتهاي )ثنا

(پیشرفته
4401397100513980704زن2عصر

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه با کد 

753120510010001

2698718
دوزنده لباس شب و 

عروس
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

ماهک پوشین 

مرکزمهارتهاي )زاگرس

(پیشرفته

3001397101013980420زن2عصر

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه با کد 

753120510010001

2711670
متعادل ساز چهره 

(آرایش صورت)زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

مرکزمهارتهاي )یاس

(پیشرفته
2901397101513981005زن5عصر

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2717256
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه فرش روستایی 

کارآموزي در محیط 

کارواقعی

4501397102213980416زن9صبح
پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2717276
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه فرش روستایی 

کارآموزي در محیط 

کارواقعی

4501397102213980419زن8عصر
پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2722782
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه فرش روستایی 

کارآموزي در محیط 

کارواقعی

4501397102413980418مرد10صبح
پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2722793
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه فرش روستایی 

کارآموزي در محیط 

کارواقعی

4501397102413980426مرد10عصر
پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

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



2747780
کار و ) 2اشپزي درجه

(دانش
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه آشپزي 

کارآموزي در محیط 

کارواقعی

3921397113013980404مرد1یکسره
پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

سنقرمدیر آموزش2761910
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه مهارت آموزي 

در محیط کارواقعی 

آموزشگاه نرجس

نداردلیسانس2961397120713980508زن2عصر

2765255

الگو ساز و برشکار 

تکدوزي  )لباس زنانه 

(کار و دانش )(

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 

مرکز مهارتهاي )آژیده

(پیشرفته
4901397121513980521زن5عصر

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2765928
تعمیرکار تلفن همراه 

(کارودانش)
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

کارگاه تعمیرموبایل 

کارآموزي در محیط 

کارواقعی

1301397121913980403مرد2صبح
پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



نام کارگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2796952
بهداشت )HSEافسر

(ایمنی و محیط زیست
کرمانشاه

شعبه شهري شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

Fدیپلم2421398021413980610مرد8عصرمتالورژي ALS E

2797064

سازنده و نصاب در و 

پنجره با 

و UPVCپروفیل

شیشه دوجداره

کرمانشاه

شعبه شهري شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

uvpcدیپلم2001398020313980613مرد12صبحF ALS E

2803322

تعمیرکار لوازم خانگی 

برقی حرارتی و 

1گردنده درجه 

کرمانشاه

شعبه شهري شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

کارگاه تعمیرلوازم 

خانگی
4221398020213980706مرد12عصر

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهPLCکارور 2822864

شعبه شهري شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

3121398031513980514مرد12یکسرهplcکارگاه برق و 

دیپلم ریاضی 

، دیپلم 

تجربی ، 

دیپلم فنی 

هنرستان و یا 

دانش آموز 

پایه دوازدهم 

شاخه 

کاردانش

F ALS E

2833995
طراح معماري با نرم 

3D Maxافزار
کرمانشاه

شعبه شهري شماره یک مرکز 

شماره بیست و یک دولت آباد 

مرکز )(دومنظوره)کرمانشاه 

شماره پانزده کرمانشاه 

((دومنظوره)

Fدیپلم1801398030413980426مرد12صبحکارگاه عمران ALS E

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



نام آموزشگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره
نوبت 

آموزشی
جنسیتظرفیت

زمان 

آموزش
پایان دورهشروع دوره

حداقل 

تحصیالت
پیشنیاز

2823988
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
4601398020113980401زن3عصرآنیسا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2824063
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4601398020313980401زن3صبحراستین

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2824222
کار ) 1پرده دوز درجه 

(و دانش

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1281398021613980401زن20عصرناصري

پایان دوره 

راهنمایی
2پرده دوز درجه 

2824339
 )آرایشگر دائم صورت

(زنانه
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
دیپلم متوسطه2051398021813980401زن10یکسرهآرا

 پیرایشگر ابرو و صورت- 1

متعادل سازي -3زنانه  

بکارگیري -2چهره زنانه   

 الزامات بهداشت و ایمنی

 در محیط کار مراقبت و

زیبایی

2824780
برنامه نویسی پایتون 

مقدماتی
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
201398021913980401مرد37صبحنخبگان

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

2825013
خیاط لباس شب و 

(کار و دانش)عروس  
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2161398021413980401زن5صبحثنا

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2825027
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398020113980401زن12عصرنیکا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

هرسینICDLکاربر 2825172
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
1301398021613980401زن20صبحامیر رضا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2825574
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3231398031313980401زن5عصرکیمیا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهپیرایشگر موي زنانه2825723
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1981398020313980402زن20صبحرخساره

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

سرپل ذهابICDLکاربر 2825859
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
1301398021213980402مرد6عصرپارسا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2825956
ارائه مطلب با 

P owerP oint
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
161398022113980403زن30عصرکابوک

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

عنوان دوره های آموزشی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان کرمانشاه - 11جدول شماره 



کرمانشاهعکاس دیجیتال2825964
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fدیپلم2861398022313980403مرد3عصرکابوک ALS E

2825974
کار  )ارایشگر ناخن    

 *(دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
601398022113980403زن3عصرفضیلت

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2825976
پیرایشگر ابرو و صورت 

*زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1271398022113980403زن3عصرفضیلت

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2826045
دوزنده لباس محلی 

کردي زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
2401398021113980403زن10صبحلتکا

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

2826046
پولک و منجوق دوز 

(کار و دانش)
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
751398021413980404زن10عصرلتکا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2826069
خیاط لباس شب و 

(کار و دانش)عروس  
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
2161398020713980404زن10صبحلتکا

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2826070
بچه گانه و دخترانه 

*دوز 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
2461398020713980404زن10عصرلتکا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2826086
کار و ) 2اشپزي درجه

(دانش
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3921398021413980405زن5صبحگلها

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2826171
متعادل ساز چهره 

(آرایش صورت)زنانه 
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
2901398020813980405زن5صبحمهنا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کنگاورآرایشگر ناخن2826176
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
1101398033013980405زن14عصرمهنا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهعکاس دیجیتال2826308
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
Fدیپلم2861398021813980405زن3صبحنیک ALS E

2826862
کار )ضخیم دوز زنانه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3061398021513980406زن3صبحفجر

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

کرمانشاه*کاربر نرم افزار اداري 2826867
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2301398022513980406زن7عصرپایدار

پایان دوره 

راهنمایی

کاربر رایانه یا اپراتوري 

کامپیوتر

2826877
 ICDLرایانه کار 

1درجه
تازه آباد

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
981398022613980406زن5صبحرسالت

پایان دوره 

راهنمایی
2 درجهICDLرایانه کار 



2826996
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

شعبه دارالفنون 

(سیارروستایی)
4501398020213980406زن20عصر

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2827003
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)

شعبه دارالفنون 

(سیارروستایی)
4501398020213980406زن20صبح

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2827306
برقکار صنعتی درجه 

(کار و دانش) 2
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
نداردراهنمایی10901398012713980409مرد3یکسرهخانه مهارت

2827365
بناي سفت کار درجه 

(کار و دانش) 1

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
2701398030513980409مرد3عصرکتیبه

پنجم ابتدایی 

 سال 5یا 

سابقه کاریا 

بیسواد با 

سال سابقه 7

کار

کمک بناي سفت کار یا 

 سال سابقه10

2827542
کار و )کاربر رایانه 

(دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3001398021413980409زن20صبحاوستا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2827545
کاربر گرافیک رایانه 

InDesignاي با 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2501398020713980409زن20عصراوستا

پایان دوره 

متوسطه 

پایان )اول

دوره 

(راهنمایی

 ICDLکاربر

2827594

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398020913980409زن3عصرآبرنگ

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهکارگردانی فیلم کوتاه2827640
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
201398022213980409مرد30عصرکابوک

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

کرمانشاهPhotoshopکارور 2827800
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
901398022213980410زن10عصرنظري

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

کار با سیستم عامل و کار 

با اینترنت



کرمانشاهPhotoshopکارور 2827810
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
901398022213980410مرد10صبحنظري

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

کار با سیستم عامل و کار 

با اینترنت

2828090
حسابدار عمومی 

*تکمیلی 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1501398021713980410زن7صبحاوستا

پایان دوره 

راهنمایی
حسابدار عمومی مقدماتی

کرمانشاهICDLکاربر 2828524
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1301398021413980410زن16صبحهوش مصنوعی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2828558
کاربر گرافیک رایانه 

PhotoShopاي با 

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
4201398021513980410مرد3عصرکتیبه

پایان دوره 

متوسطه 

پایان )اول

دوره 

(راهنمایی

 ICDLکاربر

ICDLکاربر 2828601
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1301398021413980410مرد20صبحکتیبه

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2828627
حسابدار عمومی 

*تکمیلی 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1501398022213980410زن3صبحهوش مصنوعی

پایان دوره 

راهنمایی
حسابدار عمومی مقدماتی

کرمانشاهPhotoshopکارور 2828643
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
901398022213980411مرد3عصرخوارزمی

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

کار با سیستم عامل و کار 

با اینترنت

2828749
ارائه مطلب با 

P owerP oint
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
161398022513980411زن22صبحنخبگان

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

2828796
کار ) 2پرده دوز درجه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2501398020713980411زن3صبحدوک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2828800
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398020813980411زن3عصردوک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهICDLکاربر 2828863
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1301398021013980411زن15عصراوستا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E



کرمانشاه *2 درجه PLCکارور 2829224
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
ندارددیپلم2721398022413980411مرد10عصردارالفنون

2829366
سفره آرایی و چیدمان 

میز
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
171398012813980411زن30صبحونوس

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

2829393
سفره آرایی و چیدمان 

میز
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
171398012213980411زن30عصرونوس

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

2829423
پیرایشگر ابرو و صورت 

*زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1271398022313980412زن20عصرگالویژ

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2829430
حسابدار عمومی 

*تکمیلی 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1501398022413980412زن10صبحدارالفنون

پایان دوره 

راهنمایی
حسابدار عمومی مقدماتی

2829478
پیرایشگر ابرو و صورت 

*زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1271398022113980412زن5عصرگلسرخ

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2829604
حسابدار حقوق و 

*دستمزد 
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
ندارددیپلم1201398021913980412مرد3عصرآموزشگاه سحر

2829666
حسابدار عمومی 

*تکمیلی 
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
1501398021713980412مرد3عصرآموزشگاه سحر

پایان دوره 

راهنمایی
حسابدار عمومی مقدماتی

2829709
دوزنده لباس محلی 

کردي زنانه
تازه آباد

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
2401398021013980412زن16عصررسالت

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

2829749
الگو ساز لباس به 

*روش حجمی 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4101398021413980412زن3عصربانو میرزائی

تمامی )دیپلم 

(رشته ها
*نازک دوز زنانه 

2829824
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
3231398021513980412زن5یکسرهگل بهار

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهپداگوژي2830112
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
F کاردانی901398022413980413مرد3صبحنیک ALS E

2830941
حسابدار عمومی 

*پیشرفته 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
حسابدار عمومی تکمیلیدیپلم1401398022513980413زن12یکسرهحسابان

2831695
کار و )کاربر رایانه 

(دانش

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
3001398021513980413زن5صبحکتیبه

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاه*شلوار دوز  2831763
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
ندارددیپلم1081398021413980413زن10عصرتارا



آرایشگر ناخن2832037
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1101398022413980415زن3صبحطنین

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2832125

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398020113980415زن20عصر1شعبه -ریحانه

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2832586
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398022113980415زن15عصرصنایع غرب

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2833037
کاربر گرافیک رایانه 

PhotoShopاي با 

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
4201398013113980415مرد15عصرراهبران نوین

پایان دوره 

متوسطه 

پایان )اول

دوره 

(راهنمایی

 ICDLکاربر

2833055
کاربر گرافیک رایانه 

PhotoShopاي با 

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
4201398011913980415زن15صبحراهبران نوین

پایان دوره 

متوسطه 

پایان )اول

دوره 

(راهنمایی

 ICDLکاربر

2833176

نقشه کش عمومی 

 2ساختمان درجه 

(کار و دانش)

سنقر
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
4001398030813980415زن12صبحکادوس

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2833179
نقشه کشی معماري 

(کار و دانش)
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
4241398030813980416زن3عصرکادوس

پایان دوره 

راهنمایی

نقشه کشی عمومی 

ساختمان

ICDLکاربر 2833452
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1301398013113980416زن15صبحراهبران نوین

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2833476
کار و )کاربر رایانه 

(دانش

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
3001398013113980416مرد15صبحراهبران نوین

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2833647
پیرایشگر مردانه درجه 

2* 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1841398030213980416مرد20یکسرهفرهنگ

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2833677
کاربر گرافیک رایانه 

PhotoShopاي با 

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
4201398013113980416زن15صبحراهبران نوین

پایان دوره 

متوسطه 

پایان )اول

دوره 

(راهنمایی

 ICDLکاربر

ICDLکاربر 2833686
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1301398021513980416زن15صبحراهبران نوین

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E



پاوهپداگوژي2833813
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
F کاردانی901398030113980416زن12عصرصفر و یک ALS E

کرمانشاهماساژ سوئدي2834659
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
کاربر ماساژدیپلم351398022213980416زن12عصرهیوا

2834898
ارایشگر موي زنانه    

 *(کار دانش)
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3771398032113980417زن20صبحدنیاي چهره

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2834903
کار  )ارایشگر ناخن    

 *(دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
601398030813980417زن10عصردنیاي چهره

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2835222
برقکار ساختمان درجه 

1* 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
3901398021813980417مرد3عصرعلم و صنعت

پایان دوره 

راهنمایی
2برقکار ساختمان درجه 

2835231

سیم بندي سیستم 

دوربین مداربسته 

(C C TV)

کرمانشاه
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
301398012813980417مرد34صبحنخبگان

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

2835431

کاربر بانک اطالعاتی 

S Q L S erver 

Access*  

پاوه
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
راهنمایی1801398022913980417مرد2عصرصفر و یک

برنامه نویسی ویژوال 

بیسیک مقدماتی

2835445
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398032713980417زن3صبحتارا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2835579
پیرایشگر ابرو و صورت 

*زنانه 
سرپل ذهاب

مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
1271398021913980417زن15صبحپیشرو

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2835584
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
سرپل ذهاب

مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
3231398021813980417زن15عصرپیشرو

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2835635

تعمیرکار اتومبیل هاي 

سواري بنزینی درجه 

2* 

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
7201398022613980418مرد3عصرکوشا

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2835706
طراحی لباس زنانه و 

(کار و دانش)دخترانه  
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2نازک دوز زنانه درجه دیپلم2641398021113980418زن20عصرنیک روش

2835716
کار )ضخیم دوز زنانه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3061398020913980418زن20عصرنیک روش

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2835721
کار )ضخیم دوز زنانه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3061398020913980419زن20صبحنیک روش

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2835953
کار و )کاربر رایانه 

(دانش
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3001398022913980419زن10عصرهوش مصنوعی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



2836012
حسابدار عمومی 

*پیشرفته 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
حسابدار عمومی تکمیلیدیپلم1401398023113980419زن12عصرحسابان

2836016
حسابدار حقوق و 

*دستمزد 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
ندارددیپلم1201398023013980419زن3عصرنیک

هرسینپداگوژي2836281
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
F کاردانی901398022813980419زن20صبحامیر رضا ALS E

2836303
مدیر آموزشگاه فنی و 

حرفه اي آزاد
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
نداردکاردانی1001398022413980419زن10عصرامیر رضا

2836348
پیرایشگر ابرو و صورت 

*زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1271398022813980420زن20عصرباران

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهتهیه و تدوین پروپوزال2836522
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
نداردفوق دیپلم401398023013980420زن10صبحپویا پژوهش کرمانشاه

2836550
استفاده ازنرم افزار 

SPSS 2 درجه
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
دیپلم241398023013980420زن10صبحپویا پژوهش کرمانشاه

کارور عمومی رایانه 

شخصی

2836555
کار ) 1قالی باف درجه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3301398031213980420زن1صبحزاگرس

پایان دوره 

راهنمایی
2قالی باف درجه 

2836588
پیرایشگر مردانه درجه 

2* 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1841398030213980420مرد12عصرپایون

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهپژوهشگر2836621
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
دستیار پژوهشگرلیسانس2681398023013980420زن10عصرپویا پژوهش کرمانشاه

2836650
پیرایشگر مردانه درجه 

2* 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1841398022113980420مرد2عصرپایون

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2836975

نقشه کش عمومی 

 2ساختمان درجه 

(کار و دانش)

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
4001398022113980420مرد3صبحکتیبه

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2837081
پیرایشگر مردانه درجه 

2* 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1841398030213980421مرد20صبحپارسینا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2837100
کمک بناي سفت کار 

 *2درجه 

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1741398022913980422مرد3صبحکتیبه

پنجم ابتدایی 

یا بیسواد 

سال سابقه 7با

کار

کارگر عمومی ساختمان 

سال سابقه کار5یا 3درجه

سنقرآرایشگر ناخن2837149
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
1101398022413980422زن2عصرآرا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E



کرمانشاه*پیرایشگر موي زنانه 2837189
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1881398032713980422زن3عصربانو سلطانی

پایان دوره 

راهنمایی

پیرایشگر ابرو و صورت 

زنانه

2837254
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
4501398021413980423زن1یکسرهنیکوفال

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2837408
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
3231398021513980423زن15صبححنانه

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2837480
کار بر مواد شیمیایی 

در آرایش زنانه
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
4131398021513980423زن5عصرحنانه

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2837542
برقکار صنعتی درجه 

(کار و دانش) 2
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
نداردراهنمایی10901398032913980423مرد10صبحخوارزمی

2838559

نقشه کش عمومی 

 2ساختمان درجه 

(کار و دانش)

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4001398022213980423زن10یکسرهاوستا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2839217

برقراري ارتباط با 

گردشگران به زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
ندارددیپلم961398023113980423زن15عصرآراد

2839251
حسابدار عمومی 

*پیشرفته 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
حسابدار عمومی تکمیلیدیپلم1401398032613980423زن6صبححسابان

2839321
ارایشگر موي زنانه    

 *(کار دانش)
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
3771398022813980423زن12یکسرهافرا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاه(کار دانش)کیف دوز  2840206
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2281398022113980423زن3صبحپردیس

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

ICDLکاربر 2840508
اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1301398021613980423مرد10عصرراهبران نوین

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهSYBکارآفرینی2840675
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
مقدماتی  KABدیپلم501398022913980423زن10صبحکسب و  کار آویژه

کرمانشاهSYBکارآفرینی2840689
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
مقدماتی  KABدیپلم501398032313980424زن10صبحکسب و  کار آویژه

2841080
نقشه کشی معماري 

(کار و دانش)
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
4241398030113980424مرد3صبححکیم

پایان دوره 

راهنمایی

نقشه کشی عمومی 

ساختمان



2841130
نازک دوز زنانه درجه 

2*
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)
4601398022413980424زن10یکسرهنیوشا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2841227
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

 1شعبه - سحر 

روستایی
4501398022413980424زن40عصر

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2841345
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
4501398030113980424زن30عصرزیتون

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2841617

کاربر بانک اطالعاتی 

S Q L S erver 

Access*  

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
راهنمایی1801398031113980424مرد3صبحکتیبه

برنامه نویسی ویژوال 

بیسیک مقدماتی

2841642
پیرایشگر مردانه درجه 

2* 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1841398030813980424مرد20عصرپارسینا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2841777
برقکار صنعتی درجه 

(کار و دانش) 2
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
نداردراهنمایی10901398022113980425مرد16عصرعلم و صنعت

2841811
خیاط لباس شب و 

(کار و دانش)عروس  
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2161398022813980425زن10عصرخورشید

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2841870
خیاط لباس شب و 

(کار و دانش)عروس  
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2161398022813980425زن15عصرعسل

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2842268
سفره آرایی و چیدمان 

میز
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
171398012813980425زن30صبحونوس

پایان دوره 

ابتدایی
F ALS E

2842349
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)

 1شعبه - سحر 

روستایی
4501398023113980425زن40صبح

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2842653
الگو ساز لباس به 

*روش حجمی 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
4101398021413980425زن5صبحایرانمهر

تمامی )دیپلم 

(رشته ها
*نازک دوز زنانه 

کرمانشاهکاربر ماساژ2842738
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fدیپلم2001398031313980425زن12عصرهیوا ALS E

2842815
کار بر مواد شیمیایی 

در آرایش زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
4131398032313980425زن10صبحفضیلت

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E



2842817
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3231398030713980425زن16صبحفضیلت

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاه*پیرایشگر موي زنانه 2842819
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1881398032313980425زن16عصرفضیلت

پایان دوره 

راهنمایی

پیرایشگر ابرو و صورت 

زنانه

2842820

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398032313980425زن16عصرفضیلت

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2842873
ارایشگر موي زنانه    

 *(کار دانش)
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3771398032813980425زن20عصرباران

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاه*پیرایشگر موي زنانه 2842874
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1881398022813980425زن3عصرصاحبان

پایان دوره 

راهنمایی

پیرایشگر ابرو و صورت 

زنانه

کرمانشاهICDLکاربر 2843101
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1301398030513980426زن20صبحنظري

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2843401
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
4501398030113980426زن45صبحزیتون

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2843428
پاکسازي پوست 

صورت زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
64.31398022613980426زن10یکسرهایده

پایان دوره 

متوسطه
F ALS E

2843802
الگو ساز لباس به 

*روش حجمی 
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
4101398030413980426زن12صبحزیتون

تمامی )دیپلم 

(رشته ها
*نازک دوز زنانه 

2843884
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4601398011713980426زن20عصرسروین

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2844018

کارور 

Dreamweaver 

(کار و دانش)

قصر شیرین
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
راهنمایی701398030413980426مرد3یکسرهدهکده آموزش

کارور عمومی رایانه 

شخصی

2844033
 Flash MXکارور 

(کار و دانش)
قصر شیرین

 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
961398030613980426مرد3یکسرهدهکده آموزش

پایان دوره 

راهنمایی

کارور عمومی رایانه 

شخصی

2844167
کار بر مواد شیمیایی 

در آرایش زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
4131398031113980426زن20عصرپریشاد

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2844276
ارایشگر موي زنانه    

 *(کار دانش)
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3771398022613980426زن3صبحایده

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E



2844278

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398022613980426زن20عصرایده

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2844513
نازک دوز زنانه درجه 

2*
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
4601398022613980426زن15صبحخالوه

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2844535
دوزنده لباس محلی 

کردي زنانه
جوانرود

مرکز شماره شانزده جوانرود 

(دومنظوره)
2401398030113980426زن15عصرخالوه

پایان دوره 

اول متوسطه 

پایان دوره  )

(راهنمایی

ندارد

2844681

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398022813980426زن5صبحبانو معراجی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2844699
پیرایشگر ابرو و صورت 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1281398030913980426زن5عصربانو معراجی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2844718
پیرایشگر ابرو و صورت 

*زنانه 

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1271398030513980426زن3عصرطنین

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2844851

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398030513980426زن20عصرپریشاد

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2844860
کار بر مواد شیمیایی 

در آرایش زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
4131398031313980426زن20عصرپریشاد

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2844886
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3231398030713980426زن20عصررخساره

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2845188
رایانه کار حسابداري 

(کار و دانش)مالی 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
961398022613980426مرد10صبحبهترین معلم آنالین

پایان دوره 

راهنمایی
کارور عمومی رایانه

2845724
بچه گانه و دخترانه 

*دوز 
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2461398022813980426زن10عصرخورشید

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2845762
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
4601398031813980427زن10عصرحریر

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



2845763
خیاط لباس شب و 

(کار و دانش)عروس  
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2161398031113980427زن10صبححریر

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2845783
بچه گانه و دخترانه 

*دوز 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2461398022813980427زن3صبحمحیا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2845804
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
4501398031213980427زن35یکسرهکابوک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهعکاس دیجیتال2845831
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fدیپلم2861398031413980429زن5صبحکابوک ALS E

2846001
پیرایشگر مردانه درجه 

1* 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1501398031913980429مرد12صبحپایون

پایان دوره 

راهنمایی
2پیرایشگر مردانه درجه 

2846199

نصاب  وتعمیرکار 

کولرهاي گازي پنجره 

اي واسپیلت

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
3001398030813980430مرد5صبحدارالفنون

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

سنقرICDLکاربر 2846329
مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
1301398030413980430زن3صبحکارن

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2846513
 ICDLرایانه کار 

1درجه
تازه آباد

مرکز شماره دوازده ثالث 

(دومنظوره)باباجانی 
981398030713980430زن3عصررسالت

پایان دوره 

راهنمایی
2 درجهICDLرایانه کار 

2846541
کار )نقشه کشی سازه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4001398030413980430زن3یکسرهنیک

پایان دوره 

راهنمایی

نقشه کشی عمومی 

ساختمان

2846718
پیرایشگر ابرو و صورت 

*زنانه 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1271398031213980431زن5عصرپونک

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2846723
کار  )ارایشگر ناخن    

 *(دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
601398031213980431زن5عصرپونک

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2846832
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4601398022813980431زن5صبحونوس

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهفن ورز کار در ارتفاع2846861
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
2501398031113980431مرد15صبحنیروي غرب

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهفن ورز کار در ارتفاع2846884
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
2501398031113980501مرد15عصرنیروي غرب

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2847233
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
3231398030913980501زن5یکسرهنقش نما

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاه*پیرایشگر موي زنانه 2847320
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1881398030113980501زن5صبحآبرنگ

پایان دوره 

راهنمایی

پیرایشگر ابرو و صورت 

زنانه



قصر شیرینICDLکاربر 2847975
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
1301398030113980501مرد3صبحطلوع فناوري

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2848021
کار )ضخیم دوز زنانه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
3061398013113980501زن20صبحسروین

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2848222

برقراري ارتباط با 

گردشگران به زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

کرمانشاه
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
ندارددیپلم961398031313980502زن20عصررضا

کرمانشاه*کاربر نرم افزار اداري 2848724
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2301398031213980502زن5صبحپایدار

پایان دوره 

راهنمایی

کاربر رایانه یا اپراتوري 

کامپیوتر

2848784
شهروند الکترونیکی 

(E -C itizen)* 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
771398030813980502زن5عصراوستا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهAUTO CADکارور2848788
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
961398030313980502زن8عصراوستا

پایان دوره 

راهنمایی

کارور عمومی رایانه 

شخصی

2848797
طراح گرافیک رایانه 

(کار و دانش)اي 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2001398030213980502زن20یکسرهاوستا

پایان دوره 

راهنمایی

کارور عمومی رایانه 

شخصی

2848865
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4501398031813980502زن3صبحماهور

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2848936
کار و )کاربر رایانه 

(دانش
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
3001398030913980503زن3عصرحکیم

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

پاوهICDLکاربر 2848993
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
1301398030913980503مرد2صبحغفاري

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهSYBکارآفرینی2849043
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
مقدماتی  KABدیپلم501398032313980503زن10صبحکسب و  کار آویژه

کرمانشاهSYBکارآفرینی2849045
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
مقدماتی  KABدیپلم501398031113980506مرد10عصرکسب و  کار آویژه

2849229

گوهر تراش سنگ 

هاي قیمتی و نیمه 

(دامله تراش)قیمتی 

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
3381398020113980506زن2عصرتوسعه

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2849363
پیرایشگر ابرو و صورت 

زنانه
کنگاور

مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
1281398031313980506زن3عصرمهنا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E



کنگاورآرایشگر موي زنانه2849778
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
3801398031813980506زن3یکسرهکمند

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2849917
 )آرایشگر دائم صورت

(زنانه
گیالنغرب

 گیالنغرب 6مرکز شماره 

(دومنظوره)
دیپلم متوسطه2051398030813980506زن7یکسرهگل گندم

 پیرایشگر ابرو و صورت- 1

متعادل سازي -3زنانه  

بکارگیري -2چهره زنانه   

 الزامات بهداشت و ایمنی

 در محیط کار مراقبت و

زیبایی

2850360
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3231398030513980507زن5صبحالهه ناز

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2850365

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398031413980508زن10عصرالهه ناز

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2850376
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
3231398031913980508زن3یکسرههستی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2850384
پیرایشگر ابرو و صورت 

*زنانه 

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1271398031113980508زن3صبحهستی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2850552
تعمیرکار سخت افزار 

تلفن همراه
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
Fدیپلم1621398032913980508مرد16صبحنخبگان ALS E

2850574
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
صحنه

مرکز شماره نه صحنه 

(دومنظوره)
3231398030613980508زن12یکسرهکژال

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

قصر شیرینICDLکاربر 2850770
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
1301398030213980509زن3صبحطلوع فناوري

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2850776
کار و ) 2اشپزي درجه

(دانش
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3921398030813980509زن15صبحفوت و فن

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاه*کیک ساز و تر ساز 2850778
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
ندارددیپلم901398030913980509زن15عصرفوت و فن

2850802

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398032213980509زن5عصرگلسرخ

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2850803
ارایشگر موي زنانه    

 *(کار دانش)
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3771398031113980510زن5صبحگلسرخ

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E



2851397

الگو ساز و برشکار 

تکدوزي  )لباس زنانه 

(کار و دانش )(

قصر شیرین
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
4901398030113980510زن3صبحمدلهاي زیبا

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

قصر شیرین*شلوار دوز  2851436
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
ندارددیپلم1081398022113980513زن3عصرمدلهاي زیبا

قصر شیرین*مانتو دوز 2851492
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
1801398030113980513زن3عصرمدلهاي زیبا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2851672

نقشه کش عمومی 

 2ساختمان درجه 

(کار و دانش)

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4001398022813980513مرد5عصراوستا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2852668
پیرایشگر ابرو و صورت 

*زنانه 

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
1271398030913980513زن20عصرساحل

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2852788

الگو ساز و برشکار 

تکدوزي  )لباس زنانه 

(کار و دانش )(

کنگاور
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
4901398020313980514زن12صبحزیتون

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

کنگاورICDLکاربر 2852861
مرکز شماره هفده کنگاور 

(دومنظوره)
1301398031813980514زن7عصرزیتون

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهنقاش مقدماتی2853080
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3051398021613980514زن12عصرکمال الملک

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

پاوهICDLکاربر 2853093
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
1301398031413980515مرد1عصرصفر و یک

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

پاوهICDLکاربر 2853098
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
1301398031313980515زن2عصرصفر و یک

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2853314
برقکار صنعتی درجه 

(کار و دانش) 2
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
نداردراهنمایی10901398032513980516مرد10عصرکوشا

2853315
مونتاژ کار و نصاب 

*تابلوهاي برق 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4501398032513980516مرد10عصرکوشا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2853316

تعمیرکار اتومبیل هاي 

سواري بنزینی درجه 

2* 

کرمانشاه
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
7201398032513980516مرد10صبحکوشا

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد

2853317
تعمیرکار برق خودرو 

 *2درجه 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4801398032513980516مرد10صبحکوشا

پایان دوره  

راهنمایی
ندارد



2853333
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4601398030113980516زن10صبحگل نرگس

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2853337
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398030113980519زن15صبحفریال

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2853338
کار )ضخیم دوز زنانه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3061398022813980519زن5صبحفریال

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2853500
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398031113980519زن5صبحبی همتا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2853502
خیاط لباس شب و 

(کار و دانش)عروس  
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
2161398031113980522زن5عصربی همتا

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

2853909
کار )ضخیم دوز زنانه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
3061398031813980522زن2صبحماهوت

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

کرمانشاهICDLکاربر 2853966
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1301398031813980522زن8عصرفخري

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2854341
الگو ساز لباس به 

*روش حجمی 
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4101398031213980522زن10عصرپرنیان

تمامی )دیپلم 

(رشته ها
*نازک دوز زنانه 

کرمانشاهICDLکاربر 2854414
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
1301398031813980523مرد15صبحآراد

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

پاوهپداگوژي2854446
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
F کاردانی901398032313980524زن3صبحصفر و یک ALS E

سرپل ذهابICDLکاربر 2854540
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
1301398031613980524زن8عصرشعبه روستایی-پارسا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

کرمانشاهآرایشگر موي زنانه2854630
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3801398032313980526زن20صبحگالویژ

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2854817
نازک دوز زنانه درجه 

2*
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
4601398030113980527زن15عصرنرجس

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2854831
نازک دوز زنانه درجه 

2*
سنقر

مرکز شماره هفت سنقر 

(دومنظوره)
4601398021813980527زن15صبحنرجس

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



قصر شیرین*کاربر نرم افزار اداري 2855178
 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
2301398021513980527مرد3صبحقصرتمدن

پایان دوره 

راهنمایی

کاربر رایانه یا اپراتوري 

کامپیوتر

2855198
شهروند الکترونیکی 

(E -C itizen)* 
قصر شیرین

 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
771398030113980528مرد3یکسرهقصرتمدن

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2855295
طراح گرافیک رایانه 

(کار و دانش)اي 
قصر شیرین

 94مرکز شماره پنج قصرشیرین

(دومنظوره)
2001398022113980528مرد3عصرقصرتمدن

پایان دوره 

راهنمایی

کارور عمومی رایانه 

شخصی

کرمانشاهمانتو دوز2855825
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
2001398021013980530زن14صبحفناوران

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

نازک دوز زنانه با کد 

753120510010001

2855865
کار ) 2قالی باف درجه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
4501398020713980530زن15یکسرهفناوران

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهICDLکاربر 2855892
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1301398032013980530مرد10عصرکوشا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2856152
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398031813980531زن5صبحبانو میرزائی

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2856156
کار )ضخیم دوز زنانه 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
3061398032313980605زن3عصربانو میرزائی

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 

کرمانشاه*پیرایشگر موي زنانه 2856163
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1881398032313980605زن20عصرگالویژ

پایان دوره 

راهنمایی

پیرایشگر ابرو و صورت 

زنانه

2856182
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3231398032113980609زن5صبحخاتون

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2856230
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3231398031813980610زن20صبحمهراندیش

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2856233

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398032313980611زن20عصرمهراندیش

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاه*شلوار دوز  2856704
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
ندارددیپلم1081398031113980612زن10عصرفریال



2857025

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398031813980613زن1صبحمهرانه

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2857027
کار )طراح نقشه فرش 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
ندارددیپلم1801398032913980614زن1صبحزاگرس

کرمانشاه*مانتو دوز 2857032
مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1801398031813980616زن10عصرطهورا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2857558
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
هرسین

مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
3231398031813980617زن8عصرسوفیا

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2857944
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
سرپل ذهاب

مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
3231398031113980620زن15صبحبانوي شرقی

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2858028
الگو ساز لباس به 

*روش حجمی 
قصر شیرین
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(دومنظوره)
4101398030113980623زن3یکسرهمدلهاي زیبا

تمامی )دیپلم 

(رشته ها
*نازک دوز زنانه 

2858061

برقراري ارتباط با 

گردشگران به زبان 

سطح )انگلیسی

(مقدماتی

پاوه
مرکز شماره یازده پاوه 

(دومنظوره)
ندارددیپلم961398032213980623زن3صبحغفاري

کرمانشاهماساژ سوئدي2858878
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
کاربر ماساژدیپلم351398031813980624مرد12عصرهیوا

2858953
رنگرز طبیعی قالی 

دستباف
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
1651398013113980625زن15یکسرهفناوران

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2858963
کار )طراح نقشه فرش 

(و دانش
کرمانشاه

مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
ندارددیپلم1801398021813980626زن15یکسرهفناوران

2859101
پیرایشگر مردانه درجه 

2* 
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
1841398031113980626مرد20صبحاندیشه

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2859467
 Flash MXکارور 

(کار و دانش)
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
961398031313980626زن20صبحاوستا

پایان دوره 

راهنمایی

کارور عمومی رایانه 

شخصی

2859560
ارایشگر موي زنانه    

 *(کار دانش)
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3771398031813980627زن5صبحآي ماه

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2859562
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3231398031813980628زن10عصرآي ماه

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E



2859565

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
2861398032313980630زن5عصرآي ماه

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

کرمانشاهآرایشگر ناخن2859609
مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
1101398032513980631زن20عصرپریشاد

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2859687
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره دو کرمانشاه 

(برادران)
4601398031813980631زن5یکسرهگالبتون

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2859811
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398030113980631زن15صبحموسوي

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2859820

متعادل ساز چهره 

 (ارایش صورت  )زنانه 

*

هرسین
مرکز شماره چهارده هرسین 

(دومنظوره)
2861398032213980631زن4صبحسوفیا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2859822
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398030113980702زن15عصرمحیا

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2859971
کار  )ارایشگر ناخن    

 *(دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
601398032513980702زن5عصرصاحبان

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2859974
کار بر مواد شیمیایی 

در آرایش زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
4131398032313980703زن5عصرمهرانه

پایان دوره 

متوسطه اول 

پایان دوره )

(راهنمایی

F ALS E

2859981
کار  )ارایشگر ناخن    

 *(دانش
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
601398032313980706زن20عصرمهراندیش

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2859983
آرایشگر و پیرایشگر 

زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
3231398032313980710زن15عصرنیلوفر

پایان دوره 

راهنمایی
F ALS E

2859986
پاکسازي پوست 

صورت زنانه
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و دو 

(خواهران)کرمانشاه 
64.31398032313980717زن15عصرنیلوفر

پایان دوره 

متوسطه
F ALS E

سرپل ذهاب*شلوار دوز  2861196
مرکز شماره چهار سرپلذهاب 

(دومنظوره)
ندارددیپلم1081398032513980918زن12صبحآسو

2861539
نازک دوز زنانه درجه 

2*

اسالم 

آبادغرب

مرکز شماره هشت اسالم آباد 

(دومنظوره)
4601398031113981003زن13یکسرهکلبه هنر

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد



2861787

راهنماي طبیعت 

  (اکوتوریسم )گردي 

(کار و دانش)

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
دیپلم3881398032513981017مرد3یکسرهنیک

راهنماي عمومی 

گردشگري و مهارت 

خواندن و نوشتن متون 

فنی

کرمانشاه*شلوار دوز  2862072
مرکز شماره یک کرمانشاه 

(برادران)
ندارددیپلم1081398032713981024زن3صبحایرانمهر

2862077
نازک دوز زنانه درجه 

2*
کرمانشاه

مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
4601398031913981219زن20عصرریحانه

پایان دوره 

راهنمایی
ندارد

2862080

الگو ساز و برشکار 

تکدوزي  )لباس زنانه 

(کار و دانش )(

کرمانشاه
مرکز شماره بیست و یک دولت 

(دومنظوره)آباد کرمانشاه 
49013980325زن3صبحریحانه

پایان دوره 

راهنمایی
2نازک دوز زنانه درجه 



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

مشخصات مراکز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه  - 12جدول شماره 

آدرس سایتآدرس مرکزنام مرکز

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

(دومنظوره) 94 قصرشیرین5مرکز شماره 
-42424576- قصر جدید روبروي بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس

083
Qasr@ kr.irantvto .ir

(برادران)مرکز شماره یک کرمانشاه 
-38374987 –مرکز شماره یک - بلوار شهید بهشتی سه راه حافظیه

083
Kr1@kr.irantvto .ir

(برادران) کرمانشاه 2مرکز شماره 
-نرسیده به میدان آزادگان–باالتر از ترمینال اسالم آبادغرب 

37244560- 083
Kr2@kr.irantvto .ir

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

083E-45238309- شهرک نیروي انتظامی(دومنظوره) اسالم آباد 8مرکز شماره  slamabad@ 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

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

083J-46229269- 10کوچه هالنیه–خیابان معلم (دومنظوره) جوانرود 16مرکز شماره  avanroud@ kr.irantvto .ir

(دومنظوره) کنگاور 17مرکز شماره 
- خیابان فنی وحرفه اي-بلوار شهید چمران–میدان آزدگان 

48232713-083
Kangavar@ kr.irantvto .ir

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

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

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

(دومنظوره) پاوه 11مرکز شماره 
-46121105- پائین تر از سه راهی بیمارستان– مرداد 26خیابان 

083
Paveh@ kr.irantvto .ir

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

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

38378250- حافظیه  مهارتهاي پیشرفته15مرکز شماره 

 high tech مهارتهاي پیشرفته 24مرکز شماره 

(دومنظوره)

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

083-38378246-زیرزمین

(دومنظوره) دولت آباد کرمانشاه 21مرکز شماره 
- جنب مسکن مهر–پائین تر از کتابخانه اندیشه -شهرک دولت آباد

38281735-083

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

