
18 

 

 93 سال مهر ایحرفه کاردانی فنی و کاردانی هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 شرقیآذربایجان استان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ـ یجنوب شریعتی خیابان - تبریز
 ارک کوچه

8888413-1311 

 لولینمع ورزش مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان احمرهالل

 شرقیآذربایجان

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 مرکز ـ حافظ خیابان - تبریز
 استان پژوهش و آموزش مدیریت

 سابق یروبروی اعزام نیرو -
8313313-1311 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

 کاربردی – علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز دانشگاهی جهاد

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ ارم شهرک - تبریز
  روبروی -خیابان بهشت 

 3 بهشت خیابان ـ 31 کالنتری
3111318-1311 

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 ربات فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ملکان دانشگاهی جهاد

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - تبریزی شمس بلوار - ملکان

 نرسیده به میدان جهاد دانشگاهی
8333841-1333 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز واحد کارگر خانه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

  ـ منجم بلوار - تبریز
 ـ(ظهیری شهید) قالیچیلر خیابان

 آسمان هایآپارتمان جنب
3833318-1311 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  ملی سازمان جمهوری ریاست
 ایران استاندارد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز استاندارد

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
  - تهران دروازه - تبریز

  - مرمر هتل روبروی
 کل اداره - استاندارد خیابان
 شرقی آذربایجان استان استاندارد

1131131-1311 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گردشگری معاونت
 تبریز دستی صنایع

 طرف به ـ آبرسان چهارراه - تبریز گردشگری ایحرفه کاردانی
 ـ بیالنکوه به نرسیده ـ عباسی
 کمال باغ ـ کمال شیخ کوچه

4881131-1311 

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کل دادگستری

 شرقیآذربایجان

 خیابان ـ یاغچیان شهرک - تبریز قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 3 پالک ـ عماد متری 18 ـ نور

1881881-1311 
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هازندان سازمان

 (شرقیآذربایجان)

  –راهنمایی  – تبریز تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 جنب زندان تبریز

1138333-1311 
 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
  استان
 شرقی آذربایجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 شرقیآذربایجان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 ـ دادگستری جنب - تبریز
 یرانندگ و راهنمایی سابق ساختمان

3183143-1311 

 راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
  استان
 شرقی آذربایجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 شرقیآذربایجان

 ـ دادگستری جنب - تبریز قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 یرانندگ و راهنمایی سابق ساختمان

 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی 3183143-1311

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

 و کار تعاون، کل اداره
 استان اجتماعی رفاه

 شرقیآذربایجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 شرقیآذربایجان استان اجتماعی

 نصف :1 شماره ساختمان - تبریز تعاون امور ایحرفه کاردانی
 کل اداره ـ مهدیه روبروی - راه

 شرقی آذربایجان استان تعاون
 چهارراه :2 شماره ساختمان

 ابتدای ـ شهریور 11 ـ باغشمال
 31 پالک ـ نوبر کوچه

8843183-1311 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 ارتباطات وزارت
 فناوری و

 اطالعات
 کاربردی - علمی آموزش مرکز ایران مخابرات شرکت

 شرقیآذربایجان مخابرات

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

  ـ زعفرانیه ابتدای - تبریز
  ـ جدیدالتاسیس ساختمان

 استان مخابرات آموزش مرکز
1118383-1311 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 روستایی( ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری 
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رقیشآذربایجان استان بهزیستی

  ایحرفه کاردانی
 سالمندان ورزش مربیگری - بدنی تربیت

  ـ آزادی خیابان - تبریز
 روبروی ـ خاطر سلیمان خیابان

 بهزیستی کل اداره ـ نشانیآتش
 تبریز شهرستان
3183131-1311 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خودرو مکانیک فنی کاردانی سراب ایحرفه و فنی

 مهارت خیابان - سراب
3338111-1311 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زتبری یک شماره ایحرفه و فنی

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
  ـ سنتو جاده - تبریز

 سازیماشین راه سه
3838311-1311 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میانه ایحرفه و فنی

 ـ زینبیه شهدای بلوار - میانه صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ایحرفه و فنی خیابان

3318133-1331 
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقیآذربایجان کشاورزی جهاد

 (تبریز)

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

  :1 شماره ساختمان - تبریز
 پارک روبروی ـ عباسی خیابان

 انداز چشم
 ـ آباد سعید :2 شماره ساختمان
 ـ تهران تبریز، جاده 18 کیلومتر

 زمزم کارخانه روبروی
8314381-1311 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی

 بیولوژیک هایفراورده ایحرفه کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  سازمان
 صنعتی مدیریت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زتبری صنعتی مدیریت سازمان

 بورس امور ایحرفه کاردانی

  ـ ولیعصر کوی - تبریز
  ـ شمالی شهریار خیابان انتهای

 صفا متری 31
1111881-1311 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 یدکموتورآران شرکت
 کاروزین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آمیکو

 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی
 مرند جلفا، جاده 8 کیلومتر - جلفا
 ارس یادمان شرکت جنب -

1113318-1333 

 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی
 یمکانیک هایسیستم مونتاژ - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز دیزل بنیان شرکت
 دیزل بنیان شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

لوار ب ـ غرب صنعتی منطقه - تبریز
 دیزل بنیان شرکت -صنعت 

3381114-1311 

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی
 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  سهامی شرکت
 دیزل موتورهای تولید

 ایدم - ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دیزل موتورهای تولید شرکت

 ایدم - ایران

 لوارب ـ غرب صنعتی منطقه - تبریز یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 ـ 3 صنعت خیابان ـ صنعت

 ایدم شرکت
3381111-1311 

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 غذایی صنایع گروه
 عسل شیرین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لعس شیرین غذایی صنایع گروه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 تبریز، جاده 18 کیلومتر - تبریز
 ـ سلیمی صنعتی شهرک ـ آذرشهر

 اول متری 11
3138818-1313 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی

 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی
 خشکبار فراوری - غذایی صنایع فنی کاردانی

 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  گروه
 تبریز سازیماشین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز سازیماشین گروه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ قراملک - تبریز
  ـ تبریز سازیماشین گروه

 تحقیق و آموزش مرکز
3834183-1311 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 ربات فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کنترل فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غله 8 منطقه بازرگانی

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

  ـ بهمن 33 خیابان - تبریز
  ـ راهنصف به نرسیده

 محالتی بیمارستان روبروی
3313131-1311 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 جو و گندم تولید - زراعی امور فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی

 خشکبار فراوری - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقیآذربایجان واحد بازرگانی

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 مرکز جنب ـ شهر رجایی - تبریز
 باالپور شهید برادران بهداشت

1818313-1311 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 نمایشگاهی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مراغه واحد بازرگانی

 :1 شماره ساختمان - مراغه بیمه امور ایحرفه کاردانی
 خیام راهی سه ـ آهنراه خیابان

 خیابان: 2 شماره ساختمان
 ـ امیرالمومنین کوی ـ پاسداران

 3 پالک
3333181-1331 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز کمپرسورسازی شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 ـ منطقه صنعتی غرب – تبریز
  ـ صنعت بلوار

 تبریز کمپرسورسازی شرکت
3848111-1311 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 کمپرسور و پمپ - مکانیک فنی کاردانی
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مراغه غذایی صنایع

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 خیابان ـ اوحدی خیابان - مراغه
 منصور دبیرستان جنب ـ ساسان

3313111-1331 

 ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 خشکبار فراوری - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مراغه غذایی صنایع

  فنی کاردانی
 خیابان ـ اوحدی خیابان - مراغه گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 منصور دبیرستان جنب ـ ساسان
3313111-1331 

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقیآذربایجان معادن و صنایع

 (تبریز)

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ قراملک میدان - تبریز
 ـ پمپیران روبروی ـ صنعت بلوار

 سازی ماشین گریریخته جنب
 تبریز
3848881-1311 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرند

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مرند، قدیم جاده 8 کیلومتر - مرند
 سرامیکی صنعتی شهرک ـ جلفا

 مرند
3331131-1331 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

 جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 داشتیکمه شهریار استاد

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 ـ شهریار استاد بلوار - داشتیکمه
 سهند شهرک جنب

1131111-1313 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شبستر

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 ـ شرقی میالد خیابان - شبستر
  ـ میالد پل از بعد 

 ده نوجه طرف به صدمتر
3334141-1311 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 شرقی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی شبستر

  ـ شرقی میالد خیابان - شبستر
  ـ میالد پل از بعد
 ده نوجه طرف به صدمتر

3334141-1311 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مراغه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ ولیعصر شهرک - مراغه
 متری 38 خیابان ابتدای

3314338-1331 

 جوشکاری فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

 شرقیآذربایجان
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی

 خیابان ـ آزادی خیابان - تبریز
 زیارت و حج سازمان ـ جنت

3183133-1311 

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و نشانیآتش سازمان

 تبریز ایمنی

 ـ خاطر سلیمان خیابان - تبریز شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی
 بهزیستی روبروی

 ساختمانی تصرفات حفاظت و ایمنی ایحرفه کاردانی 3141111-1311

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تبریز شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  :1 شماره ساختمان - تبریز
  ـ طالقانی خیابان انتهای

 عالمه معلم تربیت به نرسیده
 آزادی خیابان :2 شماره ساختمان

 بازار هفته ـ دارایی خیابان اول ـ
 معاونت ساختمان جنب ـ قدیم

 تبریز شهرداری حقوقی
8333333-1311 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 آذربایجان

 انتقال - برق فنی کاردانی

  ـ سنتو جاده - تبریز
 قراملک راه سه

3838114-1311 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 توزیع - برق فنی کاردانی

 آبی هایسازه - عمران فنی کاردانی
 آب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 صنعت - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بناب آموزشی واحد

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 بناب، جاده 8 کیلومتر - بناب
 ـ هندس نیروگاه به نرسیده ـ تبریز

 صنعتی شهرک روبروی
1381334-1313 

 توزیع - برق فنی کاردانی
 آبی هایسازه - عمران فنی کاردانی

 شبکه و سد - عمران فنی کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 آذربایجان
 غربی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 ایران هالل 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان استان احمرهالل

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

  ـ کاشانی خیابان - ارومیه
 دارایی اداره روبروی

11383111-133 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه دانشگاهی جهاد

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ فرودگاه جاده 8 کیلومتر - ارومیه
 کولق فرعی جاده

13311181-133 

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 غربی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه دانشگاهی جهاد

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 ـ فرودگاه جاده 8 کیلومتر - ارومیه
 کولق فرعی جاده

13311181-133 

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گردشگری معاونت
 غربیآذربایجان دستی صنایع

 ـ سلماس جاده 3 کیلومتر - ارومیه گردشگری ایحرفه کاردانی
 ـ کاربردی ـ علمی آموزش مرکز

 صنایع فرهنگی میراث سازمان
 استان گردشگری و دستی

13131318-133 

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش

 پاسداران سپاه

 سپاه فرماندهی
 انقالب پاسداران
 استان اسالمی

 غربی آذربایجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان -( ع) حسین امام

 غربیآذربایجان

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  ـ 1 همافر خیابان - ارومیه
 ولا کوچه ـ گلستانی شهید خیابان

13113111-133 

 واندوتک پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 غربی آذربایجان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 غربیآذربایجان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 ـ سلماس جاده ابتدای - ارومیه
  ـ خرداد سوم پل از بعد

 پورقلی شهید خیابان
13183311-133 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 نظامی و سیاسی اطالعات حفاظت ایحرفه کاردانی
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 امور وزارت
 دارایی و اقتصادی

 مالیاتی امور سازمان
 کشور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه مالیاتی

 بورس امور ایحرفه کاردانی
 روبروی - 3 مدنی خیابان - ارومیه

 11 پالک - سیدجواد خیابان
13331113-133 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ربیغآذربایجان استان بهزیستی

 :1 شماره ساختمان - ارومیه تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 خیابان ـ شهریور هشت خیابان

 3 شماره ساختمان روبروی ـ عارف
 نور پیام دانشگاه

 ولیعصر خیابان :2 شماره ساختمان
 مجاهد راه سه روبروی ـ

11881841-133 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ژهوی نیازهای با کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه ایحرفه و فنی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 کمربندی جاده - ارومیه
 مهارت خیابان ـ االنبیاءخاتم

 ـ آباد وکیل انتهای ـ( آباد حسین)
 ایحرفه و فنی آموزش مرکز

 ارومیه دارالفنون
13131111-133 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان کشاورزی جهاد

 (ارومیه)

 آبزیان بهداشت ایحرفه کاردانی

 ـ سلماس جاده 8 کیلومتر - ارومیه
  کشاورزی جهاد سازمان

 آموزش مجتمع ـ غربی آذربایجان
 کشاورزی جهاد

13131113-133 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 انگور فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 غربی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان کشاورزی جهاد

 (ارومیه)

  فنی کاردانی
 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 ـ سلماس جاده 8 کیلومتر - ارومیه
  کشاورزی جهاد سازمان

 آموزش مجتمع ـ غربی آذربایجان
 کشاورزی جهاد

13131113-133 
 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غربیآذربایجان کشاورزی جهاد

 (میاندوآب)

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 – میاندوآب
 مهاباد جاده کیلومتری 1 

38113311-133 

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 اریخاوی ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آبیسرد ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 اغیب و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع 

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 سازمان
 صنعتی مدیریت 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه صنعتی مدیریت سازمان

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 حج خیابان ـ عمار خیابان - ارومیه
 سازمان روبروی ـ متری 13 ـ
 ـ متری 13 انتهای ـ مهندسی نظام

 چپ سمت
11344181-133 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  شرکت
 سلماس گسترفوالد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سلماس گسترفوالد شرکت

  – پناهی خیابان - سلماس صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  – معلم و حافظ خیابان مابین

 هدف کتابفروشی جنب
18383411-133 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یغربآذربایجان استان بازرگانی

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

  ـ مدرس خیابان - ارومیه
 1 کوچه نبش ـ 3 همافر خیابان

13313188-133 

 بیمه امور ایحرفه کاردانی
 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاشایران شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 ـ امینی خیابان انتهای - ارومیه
  ـ( چایی دره) مدرس خیابان ابتدای

 148 پالک
11331184-133 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 فنی کاردانی

 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 غربی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوکان

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 بلوار کشاورز – بوکان
34314831-133 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تکاب) دهخدا

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 ـ خمینی امام خیابان - تکاب
 فارابی خیابان

38811813-133 

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 بهورزی - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 توزیع - برق فنی کاردانی
 استخراج - معدن فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 مهاباد

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ کارمندان شهرک - مهاباد
 پاکنهاد مسجد روبروی

33138888-133 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کنترل فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 مهاباد

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - مهاباد
 11 کوچه ـ 8 ایستگاه ـ فرهنگیان

 33 پالک ـ
 شهرک :2 شماره ساختمان

 ادپاکنه مسجد از باالتر - کارمندان
 (شهرک مسجد)

33133338-133 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی 1 مهاباد

 - قدیم ترمینال پشت - مهاباد
 مسرور ساختمان

33138311-133 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میاندوآب

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ انقالب بلوار - میاندوآب
 شرقی شهدای خیابان

38348333-133 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 آذربایجان
 غربی

 علوم، وزارت
 هارومی صنعتی دانشگاه یفناور و تحقیقات

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه صنعتی دانشگاه

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 ارومیه صنعتی دانشگاه - ارومیه
11381318-133 

 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 راهسازی - عمران فنی کاردانی

 ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

 غربیآذربایجان
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی

  ـ مدرس فلکه - ارومیه
 ـ ادان بیمه روبروی ـ رجایی خیابان

 ایران بیمه جنب
11838811-133 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 واحد هنر و فرهنگ

 غربیآذربایجان

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 ـ گمنام سربازان خیابان - ارومیه
 ـ طلب امنیت شهید خیابان

 تفصیلی متری 14
11381313-133 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارومیه شهرداری

 بلوار :1 شماره ساختمان - ارومیه شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 شهید خیابان - شهریور 11

 الدن پارک داخل - صمدزاده
 رودکی خیابان :2 شماره ساختمان

 پورحضرت شهید پارک جنب -
13118833-133 

 شهرسازی فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 اردبیل

 جمعیت
 احمر هالل 

 اسالمی جمهوری
 ایران

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 ایران هالل 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 ـ( ره) خمینی امام خیابان - اردبیل
 سرعین ایستگاه جنب

3311331-1381 

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

 کاربردی – علمی
 دانشگاهی جهاد 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل دانشگاهی جهاد

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ شهدا بزرگراه - اردبیل
  ـ چمران شهید پادگان پشت

 شهریور 11 استخر جنب
1118438-1381 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل واحد کارگر خانه

 شهرک ـ ایثار میدان - اردبیل کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 خدنگی شهید سالن جنب ـ رازی

4413118-1381 
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادپارس واحد کارگر خانه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
  – آبادپارس

  –( ره) خمینی امام خیابان
 اداره جنب - دارالقرآن پشت

 شهرستان اسالمی تبلیغات
 آبادپارس
1313813-1383 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گردشگری معاونت
 اردبیل دستی صنایع

  - اردبیل گردشگری ایحرفه کاردانی
 ـ دوم طبقه ـ دانشگاه خیابان

 پژوهان دانش ساختمان
8811113-1381 

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 اردبیل

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل استان کل دادگستری

  – بسیج میدان - اردبیل ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 استان کل دادگستری جنب

1111841-1381 
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 آموزش موسسه

  عالی
 کاربردی-علمی

 مهارت

 و کار تعاون، کل اداره
 استان اجتماعی رفاه

 اردبیل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  و کار تعاون، کل اداره

 اردبیل استان اجتماعی رفاه

 ـ صفی شیخ خیابان - اردبیل تعاون امور ایحرفه کاردانی
  ـ سبالن هتل روبروی
 نمازی دکتر کوچه

3314433-1381 

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

  ـ شهدا بزرگراه - اردبیل
 نیار راه سه

4414131-1381 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 ربات فنی کاردانی

 خانگی لوازم فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خلخال ایحرفه و فنی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

  ـ ولیعصر خیابان - خلخال
 سپید هتل از باالتر

3383811-1383 

 جوشکاری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 گازرسانی فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل کشاورزی جهاد

  ـ سعدی فلکه - اردبیل زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 ـ گلسار خیابان ـ کشاورز خیابان

 گلسار شهرک
1138141-1381 

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (مغان) اردبیل کشاورزی جهاد

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی

  – آبادپارس
 اصالندوز جاده 11 کیلومتر

1133311-1383 

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی
 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 مدیریت سازمان
 صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لاردبی صنعتی مدیریت سازمان

 ـ کارشناسان شهرک - اردبیل مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جنب ـ فرهنگ میدان از باالتر

 یمسکون مجتمع -خیابان مدیریت 
 اردبیل گاز شرکت

1138881-1381 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 سوله آرمان شرکت
 اردبیل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل سولهآرمان شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ شریعتی میدان - اردبیل
 رزالب بیمه و کشاورزی بانک جنب

3331813-1381 

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 آهن ذوب شرکت
 اردبیل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل آهن ذوب شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ ایثار میدان - اردبیل
 ـ 1 شماره صنعتی شهرک

 هشتم خیابان انتهای 
4413181-1381 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی
 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 اردبیل

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گرمی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ احمر هالل خیابان - گرمی
 بدنی تربیت جنب 

4333111-1383 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل خبر

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ـ رضوان شهرک - اردبیل
 کوثر هنرستان
1131111-1381 

 ویراستاری - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 شهرک ـ دانشگاه خیابان - اردبیل
 المللیبین نمایشگاه از باالتر ـ کوثر

8881381-1381 

 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی
 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 اردبیل استان

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

  – اردبیل
 جنب ـ پشت رفاه ـ جهاد میدان

 بازیافت موسسه
8814838-1381 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اردبیل شهرداری

 - زرنانس شهرک - اردبیل شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی
 یادگار ورزشی و فرهنگی مجموعه

 (ره) امام
8833113-1381 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 اصفهان

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

 ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور 

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 اصفهان استان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
  ـ ابوذر پل - اصفهان

 شهید کوچه ـ ملت پارک روبروی
 (قدیم آسیاب) زارعی احمد

14311133-111 

 لولینمع ورزش مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 اسالمی جامعه
 کارگران

  اسالمی جامعه
 کارگران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کارگران اسالمی جامعه

 اصفهان

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ بزرگمهر خیابان - اصفهان
 ـ صدوقی شهید بیمارستان جنب

 شهرستانی الهآیت کوی
13413118-111 

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کنترل فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 آیینه بلوار ـ خواجو پل - اصفهان
 احمر هالل جمعیت جنب ـ خانه

14414111-111 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 اصفهان

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان دانشگاهی جهاد

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 دانشگاه بلوار انتهای - اصفهان
  ـ شهر خمینی ـ صنعتی

 پردیس بلوار ـ منظریه شهرک
11441341-111 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاشان 11 واحد کارگر خانه

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 بلوار :1 شماره ساختمان - کاشان
 خیابان انتهای ـ( ع) رضا امام

 مخابرات خیابان جنب ـ پاسگاه
 فاضل خیابان :2 شماره ساختمان
 شهدا حسینیه جنب ـ نراقی

88333811-111 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گردشگری معاونت
 اناصفه جهان نقش دستی صنایع

 :1 شماره ساختمان - اصفهان یسنت کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 ـ فرسان چهارراه ـ عسگریه خیابان

 جعفریان شهید دبستان جنب
 خیابان: 2 شماره ساختمان

 (شهشهان مجموعه) سینا ابن 
13318311-111 

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان کل دادگستری

 :1 شماره ساختمان - اصفهان ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
  ـ باال چهارباغ

 تریدادگس ـ نیکبخت شهید خیابان
 اصفهان استان کل

  :2 شماره ساختمان
 مقابل - کاشانی... ا آیت خیابان

 وچهک - کاشانی... ا آیت بیمارستان
 مقابل - نعمتی احمدرضا شهید

 (س) فاطمه ستی زادهامام
13113413-111 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی (اصفهان) هازندان سازمان

 بلوار ـ آباد دولت جاده - اصفهان
 ـ فدک باغ روبروی ـ فرزانگان

  ـ تربیت و اصالح کانون جنب
  پژوهش و آموزش مرکز
 (اصفهان) کشوری 8 منطقه

13831881-111 
 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 و تربیت معاونت
 زمینی نیروی آموزش

 اسالمی جمهوری ارتش
 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نزاجا هایموشک و توپخانه

 (شیرازی صیاد سپهبد شهید)

  آزادی میدان - اصفهان مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی
 دانشگاه خیابان -( شیراز دروازه)

14381111-111 
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 اصفهان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اناصفه استان انتظامی فرماندهی
 (انصارالمهدی)

 ـ پایین چهارباغ خیابان - اصفهان راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 چهارراه و دولت دروازه حدفاصل

 سرخی مسجد کوچه از بعد ـ تختی
13333338-111 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 وزارت آموزش

 پشتیبانی و دفاع
 مسلح نیروهای
 اسالمی جمهوری

 ایران

  صنعتی دانشگاه
 اشتر مالک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرزرین دفاعی صنایع

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 مبارکه، جاده - شهرزرین

 شهرزرین
83133111-111 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان اشتر مالک

 :1 شماره ساختمان - شهرشاهین هواپیما اویونیک فنی کاردانی
 فردوسی خیابان انتهای

 38 کیلومتر :2 شماره ساختمان
 شرکت ـ تهران اصفهان، آزادراه
 (اسه) ایران هواپیماسازی صنایع

38313381-111 

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 امور وزارت
 دارایی و اقتصادی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز ملت بانک
 بانکی امور ایحرفه کاردانی اصفهان ملت بانک

 کوچه ـ چهارباغ - اصفهان
 ملت بانک دوم طبقه ـ کازرونی
 بانک آموزش مرکز ـ چهارباغ

13318811-111 

  سازمان
 کشور مالیاتی امور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان مالیاتی

  ـ آزادی میدان - اصفهان مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  شهید کوچه ـ دانشگاه بلوار

 38 پالک ـ خوشاب محمد
14313181-111 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 اصفهان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان بهزیستی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ـ جی خیابان - اصفهان

 دانشسرا ایستگاه 
18331113-111 

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 ـ هزارجریب خیابان - اصفهان
 کارگر خیابان

14481184-111 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاشان ایحرفه و فنی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ـ راوند جاده 1 کیلومتر - کاشان

 کارگران رفاه باشگاه پشت
88811111-111 

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - اصفهان
 آبفار شرکت جنب ـ جهاد خیابان

 جدید شهر :2 شماره ساختمان
  جاده 3 کیلومتر ـ بهارستان

 شور قلعه
13111181-111 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج ایحرفه کاردانی

 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  شرکت
 ایران پرستیژلند

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنتر سیتی اصفهان

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 دستجردی شهید بزرگراه - اصفهان

 سنتر سیتی اصفهان -
14831318-111 

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 فرش تولیدی شرکت
 سپهر ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پهرس ایران فرش تولیدی شرکت

 - آباداحمد میدان - اصفهان دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 - نگین هتل از بعد - جی خیابان

  – ژیمناستیک خانه جنب
 لهال خیابان - آفتاب تاالر روبروی

18333813-111 

 ماشینی فرش تولید - نساجی صنایع فنی کاردانی

 ریسندگی - نساجی صنایع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز سکه گز شرکت
 عتیق - سکه گز شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 - خمینی امام خیابان - اصفهان
 1 کیلومتر
11113333-111 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 گزسازی - غذایی صنایع فنی کاردانی

 مهندسی شرکت
 برقی پله و آسانبر

 چهلستون فراز آسمان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و آسانبر مهندسی شرکت

 چهلستون فراز آسمان برقیپله

 ـ غربی نظر خیابان - اصفهان صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  و اجتماعی تامین حدفاصل

 388 پالک ـ پطرسخواجه  خیابان
14311111-111 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  خدمات شرکت
 اناصفه صنعتی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

 اصفهان

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 (آبادفرح) ارتش میدان - اصفهان

 کوی ـ توپخانه 33 گروه جنب ـ
  آموزش مرکز ـ زهرایی شهید
 اصفهان صنعتی علمی عالی

14343141-111 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 اصفهان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز انتخاب صنعتی گروه
 انتخاب صنعتی گروه

 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - اصفهان
  ـ پروین خیابان

 اول عسگریه خیابان نبش
  :2 شماره ساختمان

 ـ تهران اصفهان، راه پلیس از بعد
 خورت مورچه صنعتی شهرک

18883133-111 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 الکتریکی هایماشین نگهداری و تعمیر - برق 
 جوشکاری فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 خانگی لوازم فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی توسعه گروه

 سپاهان ماهان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ،اصفهان راه پلیس از بعد - اصفهان
 صنعتی شهرک روبروی ـ شیراز
 الدفو شرکت غربی ضلع ـ مبارکه

 سپاهان ماهان
83113141-111 

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیدگل و آران

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  – بیدگل و آران

  ـ( ع) حسین امام میدان
 (ع) ابوالفضل حضرت خیابان

83131333-111 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرون و تیران

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  – کرون و تیران
 داران تیران، جاده 1 کیلومتر

33331111-111 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 تزئینی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی
 ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیابانک و خور

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 بلوار دانشگاه – خور و بیابانک
34138118-111 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرزرین

 ـ فردوسی خیابان - شهرزرین مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 والفجر خیابان انتهای

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی 83331881-111

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 علویجه

 کتبالبس پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 دانشگاه بلوار - علویجه
33311313-111 

 واندوتک پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 ژیمناستیک پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 بالهند پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 یبالوال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 اصفهان

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دانشگاه بلوار - علویجه صنعتی کشینقشه فنی کاردانی علویجه

33311313-111 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلپایگان

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 ـ مقدس دفاع میدان - گلپایگان
 سپاه بلوار ابتدای

81331181-111 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مبارکه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

  ـ خلیج فارس بلوار - مبارکه
  ـ صفاییهیک  محله
 پیروزی هایسالن مجموعه

83411311-111 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نایین

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

  :1 شماره ساختمان - نایین
 ـ جهاد بلوار ـ رجایی شهید خیابان

 مهارت پارک جنب
  :2 شماره ساختمان

  ـ رجایی شهید خیابان
 امداد کمیته سابق ساختمان

34341318-111 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 سیمان تولید - مواد فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبادنجف

 شهرسازی فنی کاردانی

  ـ آزادگان میدان - آبادنجف
 گاز شرکت جنب ـ طالقانی بلوار

33134341-111 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرند

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 هرندی صفار شهید بلوار - هرند
34313484-111 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی اصفهان استان زیارت و حج

 ـ هزارجریب خیابان - اصفهان
 14 پالک ـ هشتم کوچه

14481131-111 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 خیابان ـ شهر ملک - اصفهان
 الهآیت شهید خیابان ـ مطهری

 حکیم محمدباقر خیابان ـ صدر
13183311-111 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 بازیگری ایحرفه کاردانی

 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی

 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان 3 واحد هنر و فرهنگ

 ـ نظامی حکیم خیابان - اصفهان گردشگری ایحرفه کاردانی
 31 پالک ـ هاسنگتراش کوی

14383313-111 
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 اصفهان

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان 3 واحد هنر و فرهنگ

 ایحرفه کاردانی
 ـ نظامی حکیم خیابان - اصفهان یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 31 پالک ـ هاسنگتراش کوی
 ایحرفه کاردانی 14383313-111

 شنیداری و دیداری آثار - فرانسوی زبان مترجمی 

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اصفهان استان هایشهرداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 - کاشانی خیابان - اصفهان
 میدان و وفایی چهارراه حدفاصل
 لقمان مدرسه روبروی - جمهوری

11141138-111 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 مترو ایمنی فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 اصفهان

 دقیق ابزار فنی کاردانی

  – اصفهان
 ـ صنعتی دانشگاه فلکه از بعد

 آزادگان جاده یک کیلومتر
11811313-111 

 انتقال - برق فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 توزیع - برق فنی کاردانی
 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

 زمینی زیر هایآب منابع - عمران فنی کاردانی
 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 البرز

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 البرز استان

 کریم قرآن مبلغ تربیت ایحرفه کاردانی
 ـ کسری خیابان ـ جهانشهر - کرج

 باشگاه کوچه
13311431-134 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 سراییمرثیه و مدیحه ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 البرز استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

  – طالقانی خیابان - کرج
  – آزادگان میدان به نرسیده

 داروخانه جنب - بخشداری کوچه
 مهر مالی موسسه روبروی - مریم

13313181-134 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 یاریسالمت ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج دانشگاهی جهاد

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 میدان از باالتر ـ عظیمیه - کرج

 ـ شمالی طالقانی خیابان ـ طالقانی
 شمالی ضلع ـ میخک خیابان
 ناحیه پرورش و آموزش ساختمان

 کرج 1
13814343-134 

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوجبالغ واحد کارگر خانه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 ایخامنه اله آیت بلوار - هشتگرد
 ـ اصفهانی اشرفی شهید خیابان ـ

 گاز اداره روبروی
33333413-134 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج واحد کارگر خانه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

  ـ آباد حسن - کرج
  ـ آباد حسن اداری شهرک

 گاز اداره جنب
13831838-134 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 البرز

 ملی سازمان جمهوری ریاست
 ایران استاندارد 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران استاندارد ملی سازمان

 میدان :1 شماره ساختمان - کرج صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ـ ایحرفه فنی از بعد ـ استاندارد
 ـ ایران استاندارد ملی سازمان

 14 شماره ساختمان
 میدان :2 شماره ساختمان

 ـ ایحرفه فنی از بعد ـ استاندارد
 شهید کوچه ـ کار اداره روبروی
 4 پالک ـ یک بنفشه ـ شجاعی

13841141-134 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 بهداشتی و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی

  سازمان
 کشوری هواپیمایی

  فرماندهی
 بسیج هوایی یگان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایرانیان آسمان هوانوردی صنعت

 بلوار انتهای - مهرشهر - کرج هواپیما اویونیک فنی کاردانی
 پیام المللیبین فرودگاه - امیرکبیر

 چهارم بلوک - آبان 11 مجتمع -
 11،11،11،33 پالک -

11344188-134 

 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی
 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 قضاییه قوه

  کل دادگستری
 البرز استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 البرز استان کل دادگستری

 ابتدای - آزادگان پل - کرج ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 بخشداری کوچه - برغان خیابان

13313383-134 
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی

 قدوسی شهید 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 بعثت

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 ـ موذن بلوار ـ شهررجایی - کرج
 مجتمع ـ شهر رجایی زندان

 ...ا خلیل ابراهیم آموزشی
13311113-134 

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 بعثت

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 ـ کیانمهر انتهای ـ مهرشهر - کرج
 قزلحصار ندامتگاه

11348138-134 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 توسعه تعاونی شرکت
 ایمنطقه و گردشگری

 آسارا البرز نگین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ریگردشگ توسعه تعاونی شرکت

 آسارا البرز نگین ایمنطقه و

 چالوس جاده - البرز استان - کرج گردشگری ایحرفه کاردانی
 - آسارا شهر - 31 کیلومتر -

 133 پالک - آسارا محله
18311381-134 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 البرز استان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 ـ حصارک پل از بعد - کرج

  ـ کمالشهر ابتدای
 1/13 پالک - ظفر خیابان

11118331-134 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدایی شهید ایحرفه و فنی

  ـ استاندارد میدان - کرج جوش بازرسی فنی کاردانی
 آموزش مرکز ـ آهن ذوب خیابان

 1 شماره ایحرفه و فنی
13818181-134 

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی
 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رهبری شهید ایحرفه و فنی

 مرکز ـ احمر هالل خیابان - کرج صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 1 شماره ایحرفه و فنی آموزش

13338111-134 
 جوشکاری فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (کرج) کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 ـ ماهدشت جاده 8 کیلومتر - کرج
 همت شهید خیابان

14111813-134 

 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج ایحرفه کاردانی
 بیولوژیک هایفراورده ایحرفه کاردانی

 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی
 قند چغندر تولید - زراعی امور فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 نتیزی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوانشیر دکتر طبیعی منابع

 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی
 مخابرات جنب ـ کالک - کرج

  فنی کاردانی 13113188-134
 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 گروه آموزشی هیوا
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 صنعت، وزارت البرز
 تجارت و معدن

 آریوژن شرکت
 داروزیست

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 داروزیست آریوژن شرکت

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

  - کرج
جاده مخصوص،  33کیلومتر 

 -جنب خیابان تاجبخش  -گرمدره 
 131پالک 

14111331-134 

 شرکت
 فریمکو ایران 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فریمکو ایران

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 قدیم جاده 31 کیلومتر - هشتگرد
 - دشت تهران - هشتگرد به کرج

  - فریمکو ایران بلوار
 فریمکو ایران شرکت

33834381-134 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کیفیت کنترل - سیمان صنایع فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 بتن - عمران فنی کاردانی

 سازیتونل - عمران فنی کاردانی
 آبی هایسازه - عمران فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 مترو هایسازه - عمران فنی کاردانی
 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

  تولیدی شرکت
 کرج قند

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج قند تولیدی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 – قند کارخانه چهارراه - کرج
 - 33 پالک - فهمیده شهید بلوار 

 کرج قند تولیدی شرکت جنب
13184411-134 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 قند - غذایی صنایع فنی کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعت - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  شرکت
 (سوداآی) شانجان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (سوداآی) شانجان شرکت

  - کرج بازاریابی ایحرفه کاردانی
 -جاده کرج، قزوین  11کیلومتر 

 دهکده ورزشی -جاده چهارباغ 
33111811-134 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی

 صنعتی شرکت
 ماکارونزر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ماکارونزر صنعتی شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 سرداران بلوار ـ گلشهر - کرج
 ـ حدادی چهارراه نبش ـ غربی

 قائم مجتمع جنب
13318811-134 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 غذایی صنایع پساب و آب تصفیه فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 کشاورزی محصوالت سازیذخیره - غذایی فنی کاردانی

 هایقالب شرکت
 خودرو ایران صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران صنعتی هایقالب شرکت

 خودرو

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کرج، اتوبان 8 کیلومتر - کرج

 شرکت جنوبی ضلع ـ قزوین
 ایران صنعتی هایقالب

13114883-134 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 زیفل هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  شرکت
 میثاق سازانقطعه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میثاق سازانقطعه شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جاده 3 کیلومتر - فردیس - کرج
 صنعتی شهرک - شهریار
 14 پالک - دشتسیمین

14411141-134 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز آبیک سیمان شرکت
 آبیک سیمان شرکت

 اتوبان 81 کیلومتر - نظرآباد صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 سیمان شرکت ـ قزوین تهران،

 آبیک
38183348-134 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کیفیت کنترل - سیمان صنایع فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 البرز

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز آبیک سیمان شرکت
 آبیک سیمان شرکت

 کنترل فنی کاردانی

 اتوبان 81 کیلومتر - نظرآباد
  - قزوین تهران،

 آبیک سیمان شرکت
38183348-134 

 استخراج - معدن فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 سیمان صنعت آالتماشین - مکانیک فنی کاردانی
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 سیمان تولید - مواد فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خودرو آذین شرکت

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

  ـ حصارک میدان - کرج
  ـ قزلحصار جاده 8 کیلومتر
 آباد کمال سیمبی روبروی

11111111-134 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (کرج) کوشا صنعتی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 امام بلوار ـ محمدشهر - کرج
( یرس معین) هشتم خیابان - خمینی

 - چپ سمت فرعی کوچه اولین -
 اتحاد آرد کارخانه روبروی

14113131-134 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 ربات فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کنترل فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 زیفل هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ایچسن) فردعالی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ( ره) خمینی امام بلوار - هشتگرد
 بهشتی شهید کوچه

33334343-134 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 خوراکی روغن - غذایی صنایع فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ارشاد و فرهنگ کل اداره

 البرز استان اسالمی

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 - اسبی میدان - عظیمیه - کرج
 ـ غربی یاس کوچه - اقاقیا خیابان

 1 پالک
13833434-134 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 یسنت کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هشتگرد جدید شهر شهرداری

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 سایت ـ قدیم هشتگرد - هشتگرد

 ـ ایخامنه الهآیت خیابان ـ اداری
 روبروی ـ صدوقی شهید خیابان

 گاز اداره
33311383-134 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت البرز
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کرج شهرداری

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ حسن امامزاده بلوار - کرج
 سابق محل ـ قلمستان پارک جنب

 نور پیام دانشگاه
13831883-134 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 مترو برق - برق فنی کاردانی

 ومتر کنترل و سیگنالینگ سیستم فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 ایالم

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم استان احمرهالل

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

  -بهمن  33میدان  – ایالم
 سیدالشهدا خیابان

1143111-1831 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 پیماییهکو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 کوهنوردی و

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم دانشگاهی جهاد

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 - تعمیرکاری... ا آیت بلوار - ایالم
 اسالم فدائیان خیابان ابتدای

3313848-1831 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم استان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 ـ مقدس دفاع میدان - ایالم

 روبروی ـ دانشجو بلوار ابتدای
 ایالم استان تعاون کل اداره

3318143-1831 

 تعاون امور ایحرفه کاردانی
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایالم ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 چالسرا شهدای خیابان - ایالم
3338341-1831 

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 راهسازی - عمران فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 کاربردی - علمی آموزش مرکز غربکوالک شرکت تجارت و معدن

 غرب کوالک

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ سرآبله - چرداول و شیروان
  باشگاه از باالتر - بسیج بلوار

 اصفهانی اشرفی شهید
3333318-1833 

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبدانان

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  ـ سراب خیابان - آبدانان

 جنب پارک
4338813-1833 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



14 

 

 93 سال مهر ایحرفه کاردانی فنی و کاردانی هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 علوم، وزارت ایالم
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آبدانان

  ـ سراب خیابان - آبدانان کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 جنب پارک

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی 4338813-1833

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 ایالم

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

  :1 شماره ساختمان - ایالم
 ـ پژوهش بلوار ـ میالد میدان

 یماس و صدا رادیویی ایستگاه جنب
  :2 شماره ساختمان

 ـ کارگر بلوار ـ صنعتی شهرک
 3 کارگر خیابان

3318118-1831 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کنترل فنی کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 فراورش و تولید عملیات - نفت فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 ایالم

 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی

  - جمهوری بلوار - ایالم
 مفتح خیابان جنب

1144381-1831 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایوان

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 ـ( ره) خمینی امام خیابان - ایوان
 صفوی نواب کوچه انتهای

1313131-1833 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 شهردره

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ احمر هالل خیابان - شهردره
 گاهدانش از باالتر - دانشگاه خیابان

 شهردره نور پیام
8338884-1833 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 علوم، وزارت ایالم
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 شهردره

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 ـ احمر هالل خیابان - شهردره
 گاهدانش از باالتر - دانشگاه خیابان

 شهردره نور پیام
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 8338884-1833

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دهلران

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ـ جمهوری ریاست کوی - دهلران
  ـ اعلمی شهید خیابان

 گمنام شهدای کوچه نبش
1331314-1833 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 چرداول و شیروان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ـ سرابله - چرداول و شیروان

  –( عج) عصر ولی خیابان
 ملت بانک جنب

3338133-1833 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مهران

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

  ـ 3 فاز ـ آباد فرخ - مهران
 باهنر دبیرستان جنب

8334131-1833 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 گازرسانی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 بوشهر

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 ایران هالل 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 معلم خیابان - بوشهر

3811111-1111 
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 ملی شرکت
 ایران نفت

 ویژه منطقه سازمان
 پارس انرژی اقتصادی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اقتصادی ویژه منطقه سازمان

 پارس انرژی

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 اقتصادی ویژه منطقه - عسلویه
 ـ جمی فاضل میدان ـ پارس انرژی

 وحدت خیابان ـ سیراف بلوار
1113118-1113 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر استان کل دادگستری

  – معلم فلکه - بوشهر تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 سعادت دبیرستان جنب

3814181-1111 
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هربوش استان برازجان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 عباسپور شهید خیابان - برازجان
3331384-1111 

 بیمه امور ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 بوشهر

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هربوش استان برازجان بهزیستی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 عباسپور شهید خیابان - برازجان

3331384-1111 
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

  – بوشهر
 میدان امام خمینی

8883431-1111 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 صنعت و کشت شرکت
 کوثر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کوثر صنعت و کشت شرکت

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 وزآمدانش خیابان - کاکی - بوشهر

 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی 4433433-1113
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  صنعت و کشت شرکت

 تنگستان پاسارگاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 امام خیابان ـ اهرم - تنگستان
 تعاون، اداره جنب ـ( ره) خمینی

 اجتماعی رفاه و کار
8334333-1113 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع 
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  شیالتی صنایع و علوم

 فارس خلیج

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - بوشهر
 هاخواجه کوی ـ بهمنی

 خیابان :2 شماره ساختمان
 جهاد آموزش مرکز - جم جام

 بودیزنده شهید کشاورزی
3831414-1111 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 میگو پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 انآبزی منابع و ذخایر از حفاظت - شیالت فنی کاردانی
 آبزیان برداریبهره و صید - شیالت فنی کاردانی
 شیالتی محصوالت فراوری - شیالت فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی
 جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی
 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

  وزارت
 شهرسازی و راه

 و بنادر سازمان
 جمهوری دریانوردی
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گناوه بندرسازان

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 دیلم گناوه، جاده 1 کیلومتر - گناوه
1331333-1113 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 برازجان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ـ دشتستان شهرستان - برازجان
 عباسپور شهید خیابان ـ برازجان

3333111-1111 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 علوم، وزارت بوشهر
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 برازجان

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 ـ دشتستان شهرستان - برازجان
 عباسپور شهید خیابان ـ برازجان

3333111-1111 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دشتی

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

  ـ خورموج - دشتی
 سازیآماده شهرک

4311333-1113 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کنترل فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دیلم

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

  – دیلم
 جنوبی شهدای خیابان انتهای

3333811-1113 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کنگان

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 انخیاب ـ دانشگاه خیابان - کنگان
 طالقانی هنرستان جنب ـ دانشجو

1311381-1113 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 بوشهر

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کنگان

 انخیاب ـ دانشگاه خیابان - کنگان شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 طالقانی هنرستان جنب ـ دانشجو

1311381-1113 
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کارگر )هاللی( خیابان - بوشهر زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی بوشهر استان زیارت و حج

8881113-1111 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بوشهر 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - بوشهر
 ـ والفجر خیابان ـ شیالت میدان

 1 جاشو کوچه
  – سنگی :2 شماره ساختمان

 لیتکمی تحصیالت دانشکده جنب
 آزادگان هنرستان - آزاد دانشگاه

3831343-1111 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 نویسینامهفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کشور وزارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز بوشهر استانداری
 بوشهر استانداری

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 چمران شهید خیابان - بوشهر

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 8841148-1111
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 و هاشهرداری سازمان
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 بوشهر استان

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 ـ ماهینی شهید خیابان - بوشهر
 دواس راه سه

3831383-1111 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شبانکاره شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ دشتستان شهرستان - برازجان
 یخمین امام خیابان ـ شبانکاره شهر

 (ره)
3881114-1111 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 راهسازی - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 تهران

 و بازرگانی اتاق
 و معادن و صنایع

 ایران کشاورزی

 و صنایع بازرگانی، اتاق
 کشاورزی و معادن

 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق

 ایران کشاورزی

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

  ـ انقالب خیابان - تهران
  – فردوسی میدان

 14 پالک ـ موسوی شهید کوچه
88811813-131 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 نمایشگاهی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 نفیص هایتشکل سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 اندیشه و طرح شرکت ملت بانک
 ملت بهساز

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  اندیشه و طرح شرکت

 ملت بهساز
 بانکی امور ایحرفه کاردانی

  – مطهری خیابان - تهران
 183 پالک - مفتح از بعد

88113138-131 

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ره) خمینی امام

 ـ اسالمی انقالب خیابان - تهران مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ـ روانمهر نبش ـ رازی فخر خیابان

 33 پالک
44318118-131 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هتلداری ایحرفه کاردانی (ره) خمینی امام

 ـ اسالمی انقالب خیابان - تهران
 ـ روانمهر نبش ـ رازی فخر خیابان

 33 پالک
44318118-131 

 مستضعفان بنیاد
 اسالمی انقالب

 و سیاحتی شرکت
 انپارسی تفریحی مراکز
 (خاص سهامی)

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 حیتفری مراکز و سیاحتی شرکت

 (خاص سهامی) پارسیان

 آشپزی ایحرفه کاردانی
 شهید خیابان ـ نیاوران - تهران
 ـ یاسر راه سه به نرسیده ـ باهنر

 8 پالک ـ جنوبی راد کوچه
38181111-131 

 قنادی ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 تشریفات امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 مسکن بنیاد
 اسالمی انقالب

 سوانح پژوهشکده
 طبیعی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 طبیعی سوانح

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 باالتر ـ عصر ولی خیابان - تهران
 خیابان ـ وی پارک چهارراه از

 ـ( سابق فرشته) فیاضی شهید
 3 پالک ـ شبدیز کوچه

33411111-131 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 مرکزی بیمه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  سهامی شرکت
 ایران بیمه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  سهامی شرکت

 تهران استان - ایران بیمه

 از رباالت ـ شریعتی خیابان - تهران بیمه امور ایحرفه کاردانی
 ـ شکرآبی خیابان انتهای ـ مطهری

 81 شماره
88313331-131 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 ـ مطهری استاد خیابان - تهران

  ـ ترکمنستان خیابان
 زیتون خیابان نبش

88311113-131 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 ورزشی صعودهای و نوردیسنگ
 ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  عالی آموزش موسسه
 ایران هالل کاربردی - علمی

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
  ـ فلسطین خیابان - تهران

 1 پالک ـ ایتالیا خیابان
88331383-131 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 تهران دانشگاهی جهاد

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 – کشاورز بلوار - تهران
 طوس و فلسطین خیابان بین

83481111-131 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 تهران دانشگاهی جهاد

 بورس امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - شهریار
  ـ صفادشت ـ مالرد

 - رعنا خیابان - شهرداری روبروی
 دانشگاهی جهاد میدان
 ـ مالرد :2 شماره ساختمان
 ـ قوام آباد یوسف ـ صفادشت

 بلوار ابتدای
1314411-1343 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 تهران دانشگاهی جهاد

 :1 شماره ساختمان - شهریار هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
  ـ صفادشت ـ مالرد

 - رعنا خیابان - شهرداری روبروی
 دانشگاهی جهاد میدان
 ـ مالرد :2 شماره ساختمان
 ـ قوام آباد یوسف ـ صفادشت

 بلوار ابتدای
1314411-1343 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 تهران دانشگاهی جهاد

  ـ غربی فاطمی خیابان - تهران دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ـ زادهجمال و دخت سین بین

 381 پالک
44311111-131 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمشهر واحد کارگر خانه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ زرافشان خیابان - اسالمشهر
  ـ 38 خیابان انتهای

 آموزدانش پارک جنب
84188311-131 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران واحد کارگر خانه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

: 1 شماره ساختمان - تهران
 تقاطع از بعد ـ طالقانی خیابان

 331 و 318 پالک ـ ولیعصر
 ـ فتح بزرگراه: 2 شماره ساختمان

 ـ پاستوریزه شیر میدان از بعد
 یکم و بیست فتح خیابان

44331181-131 

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 توزیع - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قدسشهر واحد کارگر خانه

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 ـ قدس میدان شرقی ضلع - قدس
 چمن خیابان ابتدای

34881111-131 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کنترل فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 گروه شرکت
 میراث گذاریسرمایه
 گردشگری و فرهنگی

 ایرانیان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ادکار اندیشه تالشگران شرکت

 بهار خیابان - تیر هفت - تهران بانکی امور ایحرفه کاردانی
 حمیدرضا شهید خیابان - شمالی

 31 پالک - بهارمستیان
88181831-131 

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 گردشگری معاونت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان دستی صنایع

  :1 شماره ساختمان - تهران یسنت کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 سردار خیابان انتهای ـ پونک

 اتوبان به نرسیده ـ جنگل
 شقایق متری 14 ـ آبشناسان
 ـ ولنجک :2 شماره ساختمان

 1 یاسمن انتهای ـ هشتم خیابان
33384311-131 

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 تهران جهانگردی صنعت

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ـ شریعتی خیابان - تهران

 ـ کالهدوز شهید خیابان از باالتر 
 1831 شماره

88311143-131 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 توسعه ستاد
 کاربرد و پژوهش
 و دارویی گیاهان
 ایرانی طب

 و علمی معاونت
 ریاست فناوری

 جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز ایران درمانیگیاه جامعه
 ایران درمانیگیاه جامعه

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

  – شهرداری میدان - ری
 ـ رفاه کوچه ـ رفاه فروشگاه جنب

 1 پالک
88388181-131 

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

  شرکت
 انفورماتیک ملی

  شرکت
 انفورماتیک ملی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران پردازیداده شرکت

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 الهینجات استاد خیابان - تهران
 ـ سپند چهارراه از باالتر ـ شمالی

 18 پالک ـ خسرو کوچه
88313311-131 

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 تهران شهرداری
 عالی آموزش موسسه

 کاربردی-علمی
 تهران شهر شهرداری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  شهروندی هایآموزش

 تهران شهرداری

 محله امور ایحرفه کاردانی

 بلوار ـ آهنراه شهرک - تهران
 ـ طوبی خیابان ـ هفتم یاس ـ گلها

 مجتمع ـ نشانی آتش جنب
 ـ( ع) علی امام فرهنگی و اجتماعی

 سوم طبقه
44811111-131 

 شهروندی هایآموزش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 نوجوان و کودک خانه مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 یاریسالمت ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و نشانیآتش سازمان

 تهران شهرداری ایمنی

 ـ تندگویان شهید اتوبان - تهران شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی
 ـ خانیصنیع شهید پل از بعد

 شرقی آبادصالح
88831441-131 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 ساختمانی تصرفات حفاظت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ترافیک و نقل و حمل سازمان

 تهران شهرداری

  – طالقانی - تهران تاکسیرانی ایحرفه کاردانی
 استاد و حافظ خیابان بین

 183 شماره - الهینجات
88314411-131 

 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و اطالعات فناوری سازمان

 تهران شهرداری ارتباطات

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  ـ اقدسیه خیابان - تهران
 31 شماره ـ بدیعی تقاطع

33334343-131 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بر نظارت و مدیریت سازمان

 تهران شهر تاکسیرانی

 - احمد آل جالل خیابان - تهران تاکسیرانی ایحرفه کاردانی
 341 پالک

 خودرو مکانیک فنی کاردانی 33113333-131

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بهسازی و نوسازی سازمان

 تهران شهرداری

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ـ صفوی نواب بزرگراه - تهران
 ـ جوانمرد شهید خیابان نبش

 318 پالک ـ 3 دماوند ساختمان
88311388-131 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 تهران شهرداری
 عالی آموزش موسسه

 کاربردی-علمی
 تهران شهر شهرداری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آهنراه برداریبهره شرکت

 حومه و تهران شهری

 مترو ایمنی فنی کاردانی

 شهید بزرگراه 13 کیلومتر - تهران
 ـ پاالیشگاه راه سه از بعد ـ رجایی

 باقرشهر مترو جنب
43811143-131 

 مترو برق - برق فنی کاردانی
 ومتر کنترل و سیگنالینگ سیستم فنی کاردانی

 مترو ابنیه و خط - عمران فنی کاردانی
 مترو هایسازه - عمران فنی کاردانی

 مترو مخابرات فنی کاردانی
 مترو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران شهرداری هنری فرهنگی

 ـ زندکریمخان خیابان - تهران رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی
 روبروی ـ آبادبهجت پارک جنب

 سابق ساختمان)آفرینبه خیابان
 (تهران شهرداری 3 شماره مرکزی

88838331-131 

 یاریسالمت ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 بعثت

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 ـ چمران شهید بزرگراه - تهران
  ـ شهربازی راه چهار

 ناوی زندان ـ کچویی شهید خیابان
33311188-131 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 و وبمکت آثار - انگلیسی زبان مترجمی ایحرفه کاردانی

 رسمی متون
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان کل دادگستری

 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 هب نرسیده ـ آزادی خیابان - تهران
 عزیزی شهید بلوار ـ آزادی میدان

 سمت ـ محمدی سلطان کوچه ـ
 11 پالک ـ ولیعصر کوچه ـ چپ

44188113-131 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) هازندان سازمان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

  بزرگراه انتهای - تهران
 - شهرزیبا - کاشانی... ا آیت

 کانون جنب - کانون خیابان
 1 پالک - تربیت و اصالح 

33113311-131 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دفتریاران و سردفتران کانون

 ـ شمالی ولیعصر خیابان - تهران ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
  ـ ونک میدان به نرسیده

 جدید 3811 پالک
88118111-131 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکز دادگستری وکالی کانون

  ـ خانکریم خیابان - تهران قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
  ـ جنوبی خردمند خیابان

 3 پالک ـ ملکیان رضا کوچه
88111333-131 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 و تربیت معاون
 سازمان آموزش

 ارتش اطالعات حفاظت
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارابی فنون و علوم

  ـ لویزان - تهران اطالعاتی هایسامانه ایحرفه کاردانی
  ـ زمینی نیروی ستاد بلوار

 سیتیمینی چهارراه به نرسیده
33331443-131 

 اطالعاتی کنترل و مراقبت ایحرفه کاردانی

 اطالعات معاونت
 اسالمی جمهوری ارتش

 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیرازی صیاد شهید

 نظامی سیگنالی اطالعات ایحرفه کاردانی

  ـ لشگرک اتوبان - تهران
  ستاد شمالی ضلع
 ارتش زمینی نیروی

33381133-131 

 اطالعات فیزیکی تامین ایحرفه کاردانی
 نظامی اطالعات آوریجمع ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 زمینی نیروی آموزش

 اسالمی جمهوری ارتش
 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا درمان و بهداشت

 (هجرتی دکتر سرلشکر شهید)
 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

  – تهران
 یغرب فاطمی دکتر خیابان انتهای

44333341-131 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  نزاجا پشتیبانی

 (امانی سرلشکر شهید)

  – بابایی اتوبان - تهران تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 فالحی شهید پل تقاطع

33381141-131 
 زرهی خودروهای برق - برق فنی کاردانی

 زرهی خودروهای مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 و تربیت معاونت
 زمینی نیروی آموزش

 اسالمی جمهوری ارتش
 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نزاجا شهدای

 اطالعات فیزیکی تامین ایحرفه کاردانی

 ـ ارتش اتوبان انتهای - تهران
 لشکرک جاده ابتدای

31183381-131 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 نظامی اطالعات آوریجمع ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا مخابرات

 (امینی سرتیپ شهید)

 - بابایی شهید اتوبان - تهران دقیق ابزار فنی کاردانی
 - فقیه والیت شهرک روبروی
 اتوبان غرب گاز پمپ جنب

 بابایی شهید 
33381811-131 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 فیبرنوری و کابل - مخابرات فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش

 پاسداران سپاه

 سپاه فرماندهی
 انقالب پاسداران

 تهران استان اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ص) الهرسول محمد سپاه

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

  ـ پیروزی خیابان - تهران
 ـ دنبر میدان ـ شمالی نبرد خیابان

  ـ بیدی ابراهیم شهید خیابان
 1 پالک

11181818-131 

 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و آماد معاونت
 اسدارانپ سپاه پشتیبانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) دستواره شهید

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 ـ آزادگان بزرگراه - تهران
 کرج قدیم و مخصوص جاده بین 

33311118-131 

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 زرهی خودروهای برق - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 زرهی خودروهای مکانیک فنی کاردانی

 مهمات نگهداری فنی کاردانی
 ( نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی

 زره ضد و ادوات - دفاعی تجهیزات
 ( نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی

 الکترواپتیک - دفاعی تجهیزات
 ( نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی
 هوایی پدافند هایتوپ - دفاعی تجهیزات
 ( نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی

 سبک سالح - دفاعی تجهیزات
 (نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی

 پهپاد بدنه و موتور - دفاعی تجهیزات 

 و تربیت معاونت
 سازمان آموزش
  اطالعات حفاظت

 پاسداران سپاه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  اطالعات حفاظت سازمان

 پاسداران سپاه

 بلوار - بسیج اتوبان - تهران سازمانی اطالعات حفاظت امور ایحرفه کاردانی
 - تختی ورزشگاه از بعد - هجرت

  – تجاره شهید خیابان
 (ع) هادی امام دانشکده

18883133-131 

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز انتظامی علوم دانشگاه
 انتظامی علوم دانشگاه

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 - همت اتوبان انتهای - تهران
 - باقری شهید شهرک به نرسیده

 انتظامی علوم دانشگاه
38311383-131 

 راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  فرماندهی ستاد
 انتظامی نیروی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انتظامی نیروی فرماندهی ستاد

 زا باالتر - ولیعصر خیابان - تهران قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 رشید شهید خیابان - ونک میدان

  – عطار میدان - یاسمی
 انتظامی نیروی فرماندهی ستاد

81831333-131 

 اطالعاتی کنترل و مراقبت ایحرفه کاردانی
 عملیات فنی هایکنترل و مراقبت ایحرفه کاردانی

 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 (فاتب) بزرگ تهران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بزرگ تهران انتظامی فرماندهی

 (فاتب)

 نخیابا - شریعتی خیابان - تهران راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 ستاد - مرودشت خیابان - معلم

 (فاتب) بزرگ تهران فرماندهی
31841134-131 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 هاییگان فرماندهی
 ناجا پاسداران ویژه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاسداران ویژه یگان فرماندهی
 (ایرانی شهید)

  ایحرفه کاردانی
 ـ کالهدوز شهید میدان - تهران جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ناجا ویژه یگان ـ وحدت خیابان
13333431-131 

 راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 پشتیبانی و آماد معاون
 انتظامی نیروی
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - انتظامی نیروی پشتیبانی

 (الحسینیخدام شهید)

 - لشکری شهید بزرگراه - تهران انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
( کرج مخصوص جاده) 18 کیلومتر

 پارک از باالتر - 41 خیابان -
  و آماد معاونت - قوامین

 ناجا پشتیبانی
38114131-131 

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 وزارت آموزش

 پشتیبانی و دفاع
 مسلح نیروهای
 اسالمی جمهوری

 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز هوایی صنایع سازمان
 هوایی صنایع سازمان

 دقیق ابزار فنی کاردانی

  – تهران
 کرج مخصوص جاده 3 کیلومتر

33411388-131 

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی
 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 بهزیستی

 تعاونی شرکت
 یزندگ آیین پیشتازان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ینآی پیشتازان تعاونی شرکت

 (تهران) زندگی

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 ـ اصفهانی اشرفی خیابان - تهران
  ـ همت پل به نرسیده

 ـ هما شهرک ـ پارک خیابان
 زندگی آیین پیشتازان ساختمان

33331111-131 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 نوجوان و کودک خانه مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ژهوی نیازهای با کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 جهادکشاورزی

 تعاونی شرکت
 تولیدکنندگان

 گوشتی هایفرآورده
 کشور سراسر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تولیدکنندگان تعاونی شرکت

 سراسر گوشتی هایفراورده
 کشور

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 خیابان - غرب شهرک - تهران
 پنجم خیابان - غرب ایران سیمای

 13/88 پالک -
88111133-131 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع 

 و آموزش وزارت
 پرورش

 آموزش معاونت
 متوسطه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  فکری پرورش کانون

 نوجوانان و کودکان

  ایحرفه کاردانی
 نوجوان و کودک فرهنگی امور مربی تربیت

 - لوشاتو نوفل خیابان - تهران
 13 پالک - سعد مسعود کوچه

44113881-131 
 ارتباطات وزارت

 فناوری و
 اطالعات

  عالی آموزش مرکز ایران مخابرات شرکت
 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی مخابرات کاربردی - علمی

 بزرگراه ـ آزادی میدان - تهران
 دانش بلوار ـ جناح محمدعلی

33483441-131 

 امور وزارت
 دارایی و اقتصادی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز تجارت بانک
 تجارت بانک

 امام میدان شرقی ضلع - تهران بانکی امور ایحرفه کاردانی
 تجارت بانک - خمینی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 11341318-131

 کاربردی - علمی آموزش مرکز کشاورزی بانک
 بانکی امور ایحرفه کاردانی کشاورزی بانک

  ـ آباد یوسف خیابان - تهران
 ـ اسدآبادی میدان از باالتر
 83 خیابان نبش 

88411181-131 

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی

 یبهزیست علوم دانشگاه
 توانبخشی و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و بهزیستی علوم دانشگاه

 توانبخشی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 کودکیار خیابان - اوین - تهران
33181131-131 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی

 خدمات شرکت
 درمانی و بهداشتی

 (ص) االنبیاخاتم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و بهداشتی خدمات شرکت
 (ص) االنبیاءخاتم درمانی

 خیابان - فرمانیه خیابان - تهران عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 شهید خیابان - شمالی دیباجی

 - آذرمینا انتهای - نوریان محمود
 - نازگل بستبن - پریسا کوچه

 3 پالک
33333183-131 

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

شرکت تعاونی دانش 
 زیبایی تیبا

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرکت تعاونی دانش زیبایی تیبا

 از باالتر - آبادسعادت -تهران  ای آرایش زنانهکاردانی حرفه
 میک جمشیدی خیابان - کاج میدان

 11 پالک - شبنم خیابان انتهای -
33118183-131 

 ای پیرایش زنانهکاردانی حرفه
 ای پیرایش مردانهکاردانی حرفه

 ای مراقبت زیبایی پوست و موکاردانی حرفه

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران استان بهزیستی

 خیابان ـ تجریش میدان - تهران دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ـ (مقصودبیگ) دربندی امیرابراهیم

 همدرس جنب ـ تختی خیابان از بعد
 38 پالک ـ همت راهنمایی

33484181-131 

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اریکه توانبخشی شرکت

 پرسپولیس

 –میدان ولی عصر )عج(  – ورامین انیمیشن ایحرفه کاردانی
 –ابتدای بلوار راهنمایی و رانندگی 

 3پالک 
14388811-131 

 لولینمع ورزش مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ناسیابن پزشکی گروه شرکت

  :1ساختمان شماره  – تهران بیمه امور ایحرفه کاردانی
  - صادقیه دوم فلکه
 کاشانی الهآیت ابتدای

فلکه دوم  :2ساختمان شماره 
ان خیاب -خیابان ولیعصر  -صادقیه 

 33پالک  -اعتمادیان غربی 
31311-131 

 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران دی 3 ایحرفه و فنی

 بزرگراه شمالی ضلع - تهران خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی
 خیابان ـ آزادشهر ـ کرج تهران،

 شناسیگیاه باغ بلوار ـ آزاد سرو
33183111-131 

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تالونگ مرغتخم صنایع شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 صنعتی شهرک - کریمرباط
 11 سرو - نصیرآباد

84131383-131 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دادشه تهران شیر صنایع شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ـ ورامین تهران، اتوبان - ورامین

  ورودی ابتدای ـ 38 کیلومتر
 ورامین شهر

14141113-131 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 و راه وزارت
 شهرسازی

 هواپیمایی سازمان
 کشور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران هوانوردی صنعت

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 8 رکیلومت ـ اکباتان از بعد - تهران
 شهرک ـ کرج مخصوص جاده
 ـ( ره) خمینی امام خیابان ـ آزادی

 ابوفاضل ساختمان
33834318-131 

 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی
 هواپیما اویونیک فنی کاردانی

 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی
 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران هوایی خدمات و فنون

 :1 شماره ساختمان - تهران هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی
 ـ بازارک ـ کریمرباط شهرستان
  ـ A3بلوک ـ اشکانیه شهرک

 حضرت فرودگاه شمالی ضلع
 (ره) خمینی امام 
 ـ فتح بزرگراه: 2 شماره ساختمان

 شهید شهرک ابتدای ـ 13 کیلومتر
 فناوری و تحقیقات معاونت ـ دانش

 ـ شهرسازی و مسکن راه، وزارت
 سماپران آموزش مرکز

44383134-131 

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی
 فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی
 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

  شرکت
 توسعه گذاریسرمایه

 آورانبرج ساختمانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آورانبرج ساختمانی شرکت

 ابنیه

 - دانشجو بلوار - ولنجک - تهران ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 - عدالت خیابان - یاسمن میدان

 فجر استخر جنب
33118144-131 

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 و راه وزارت
 شهرسازی

 سازه هوشمند شرکت
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 هوشمندسازه مهندسین شرکت
 آرا آروین

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ـ شمال مدرس بزرگراه - تهران
 ـ یناج خیابان ـ ظفر خیابان ابتدای

 8 پالک ـ ناجی بوستان جنب
33314341-131 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 راه، تحقیقات مرکز
 تفویضی شهید آموزشکده شهرسازی و مسکن

 شهرسازی فنی کاردانی

  ـ فتح بزرگراه - تهران
 خودرو ایران چهارراه ـ 13 کیلومتر
 دانش شهرک خیابان ـ

44381111-131 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 سازیتونل - عمران فنی کاردانی
 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 راهسازی - عمران فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 یکارفرمای صنفی انجمن
 و تولیدکنندگان

 مبل فروشندگان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و مبلمان صنفی انجمن

 دکوراسیون

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 جنب ـ فاطمی خیابان - تهران
 و کاج بین ـ سوادآموزی نهضت
 113 پالک ـ اعتصامی پروین

88311881-131 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی

 کوچک صنایع سازمان
 صنعتی هایشهرک و

 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) چرم

 خیابان ـ فاطمی میدان - تهران کفش تولید فنی کاردانی
 از ترپایین ـ شمالی فلسطین

 شهید برادران کوچه ـ زرتشت
 3 پالک ـ غفاری وحید و حمید

88311811-131 

 پوست و چرم - نساجی صنایع فنی کاردانی

 آبادراهان شرکت
 پارس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس آبادراهان شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مخصوص جاده 8 کیلومتر - تهران
 ـ مینا شیشه راه سه از بعد ـ کرج

 انتشارات و چاپ سازمان جنب
 ـ اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت
 بین گروه ـ سوم خیابان نبش

 پارس آبادراهان المللی
38431-131 

 سنگین آالتماشین برق - برق فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 سازیتونل - عمران فنی کاردانی
 راهداری - عمران فنی کاردانی
 راهسازی - عمران فنی کاردانی

 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 آرایشی شرکت
 یعبید دکتر بهداشتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  بهداشتی آرایشی شرکت

 عبیدی دکتر

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
  – اتحاد خیابان - تهران

 81 پالک - شرقی 11 خیابان
11113818-131 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 بهداشتی و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی

  شرکت
 دماوند آسانسورسازی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دماوند آسانسورسازی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 بنزین پمپ روبروی - دماوند
 هس کیلومتر ـ شاهد بلوار ـ گیالوند
 آموزشی، مجتمع ـ مراء جاده

 دماوند آسانسورسازی تحقیقاتی
11118181-131 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 الکتریکی هایماشین نگهداری و تعمیر - برق
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران
 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 ارکپیچ پوالد شرکت
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 کارپیچ پوالد شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 صنعتی شهرک - پاکدشت
 لوارب - سینا ابن بلوار - آبادعباس
 - مولوی چهارراه از بعد - خیام

  – صابری محمد شهید بلوار
 8/1 خیابان - چپ سمت

14331481-131 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 تعاونی شرکت
 فراوری کارخانجات

 هایدانه و روغن
 ایران روغنی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کارخانجات تعاونی شرکت

 روغنی هایدانه و روغن فراوری
 ایران

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 ـ الهینجات استاد خیابان - تهران
 31 پالک ـ نوید کوچه

88333383-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 خوراکی روغن - غذایی صنایع فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 و تولیدی شرکت
 ایران صنعتی
 قطعهلوازم

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انایر صنعتی و تولیدی شرکت

 قطعهلوازم

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 - قرنی سپهبد خیابان - تهران
 13 پالک - کالنتری شهید خیابان

88811118-131 

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز سحر نانثمین شرکت
 سحر نانثمین شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 انتهای - مالرد جاده - تهران

 خیابان - چپ سمت - صفادشت
 یورزش استادیوم جنب - فرهنگسرا

48318438-131 

 قنادی ایحرفه کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی

 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 پروفیل جهان شرکت
 پارس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس پروفیل جهان شرکت

 - علی امام خیابان - کریمرباط صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 نسیم شهرداری جنب

88411311 -131 
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  شرکت
 گلدیران خدمات

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گلدیران خدمات شرکت

 - البرز خیابان - میرداماد - تهران بازاریابی ایحرفه کاردانی
 34 پالک - شرقی تابان دوم تقاطع

 خانگی لوازم فنی کاردانی 83833-131

 زهپاستوری شیر شرکت
 تهران پگاه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  پاستوریزه شیر شرکت

 تهران پگاه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

  ـ کرج قدیم جاده - تهران
 تهران پگاه شیر شرکت

44818113-131 

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 صنعتی شرکت
 کوشا خودرودقت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خودرو دقت صنعتی شرکت

 کوشا

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جاده 31 کیلومتر - تهران
 - 1 بهار خیابان - کرج مخصوص

 1 پالک
33381111-131 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 

 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز پارس مهرکام شرکت
 (تهران) پارس مهرکام شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 مخصوص جاده 3 کیلومتر - تهران

 از بعد ـ اصلی تهرانسر ـ کرج
 ـ 33 خیابان ـ صدف چهارراه

 33 پالک
33813313-131 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 صنعت، وزارت تهران
 تجارت و معدن

 گسترش شرکت
 انفورماتیک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انفورماتیک گسترش شرکت

 ایران

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

  ـ انقالب خیابان - تهران
 حافظ و الهی استادنجات حدفاصل

 881 پالک ـ
44114181-131 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و مهندسی شرکت
 صنایع تحقیقات

 الستیک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تحقیقات و مهندسی شرکت

 (تهران) الستیک صنایع

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

  بزرگراه انتهای - تهران
 ـ پژوهش بلوار ـ همت شهید

 پژوهش فناوری و علم شهرک
33881314-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای وریبهره - مدیریت ایحرفه کاردانی
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 ودروخ تزئینی و الستیک پالستیک، قطعات - پلیمر 

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 الستیک صنایع فنی کاردانی

 صنعت - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 المللیبین گروه
 (بیلدکوییک)شهرره

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  شهرره المللیبین گروه
 (بیلد کوییک)

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 هب نرسیده ـ آفریقا بلوار - تهران
 سپر خیابان ـ کودک جهان چهارراه

 8 شماره ـ
88183311-131 

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 سازیخودرو گروه
 سایپا

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سایپا خودروسازی گروه

 جاده 11 کیلومتر - تهران کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داروپخش خیابان ـ کرج مخصوص

 یدک سایپا شرکت جنب ـ
41411813-131 

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 ایران صنعتی گروه
 خودرو

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خودرو ایران صنعتی گروه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 قدیم جاده 13 کیلومتر - تهران
  ـ 18 درب ـ کرج

 خودرو ایران آموزش مرکز
38333348-131 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 خودرو فروش از پس خدمات ایحرفه کاردانی

 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی
 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی

 یمکانیک هایسیستم مونتاژ - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گلرنگ صنعتی گروه
 گلرنگ صنعتی گروه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 زا باالتر ـ آفریقا خیابان - تهران
 ـ سعیدی کوچه ـ نیایش اتوبان

 33 پالک
34311133-131 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 بهداشتی و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی

 و پژوهش مرکز
 ایران جوش مهندسی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران جوش مهندسی و پژوهش

 ـ غرب همت بزرگراه - تهران جوش بازرسی فنی کاردانی
 انخیاب ـ طامه کبیری شهید خیابان
 ـ معادن کوچه نبش ـ شرقی هفتم

 1 پالک
33414141-131 

 جوشکاری فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پذیرایی تاالرهای صنف اتحادیه

 تهران مجالس تجهیزات و

 آشپزی ایحرفه کاردانی

  ـ آزادی خیابان - تهران
 ـ سهیل کوچه ـ امام یادگار تقاطع

 3 پالک
44118881-131 

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران واحد بازرگانی

 بیمه امور ایحرفه کاردانی
  ـ کشاورز بلوار - تهران

  ـ زادهعبداله خیابان
 31 پالک ـ افشار کوچه نبش

88311134-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 نمایشگاهی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 صنعت، وزارت تهران
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران واحد بازرگانی

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ کشاورز بلوار - تهران
  ـ زادهعبداله خیابان

 31 پالک ـ افشار کوچه نبش
88311134-131 

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت
 اریتج هایمجتمع سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) ایران صنعتی تحقیقات

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 ـ شمالی ایرانشهر خیابان - تهران
 311 پالک

88111111-131 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آذین استیل شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

  ـ شمالی بهار خیابان - تهران
 نخیابا ـ طالقانی خیابان از باالتر
 ـ سپهر کوچه نبش ـ کارگر جواد

 43 پالک
11814311-131 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (تهران) کوشا صنعتی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ کرج مخصوص جاده - تهران
  ـ مین شیشه راه سه

 ـ ولیعصر بلوار شمال سمت به
 فرهنگیان شهرک نبش

33831111-131 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 ربات فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کنترل فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 خانگی لوازم فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

 زیفل هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خانگی لوازم فنی کاردانی ماهان نچسب ظروف شرکت

  ـ پاکدشت
 روبروی ـ( ع) رضا امام بلوار

 ـ مظفر شهدای مسکونی مجتمع
 نسب شیر شهید متری 33

14111811-131 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نور پارسیان قهرمان شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 بلوار ـ بعثت بزرگراه - تهران
 113 پالک ـ بروجردی شهید

88111318-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس نفت شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جاده 33 کیلومتر - تهران
 کرج مخصوص

34818111-131 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 فرایندی ثابت تجهیزات - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (عج) قائم غالت صنایع

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 ـ شمالی کارگر خیابان - تهران
 کوی مقابل) شانزدهم خیابان

 ـ یک فجر خیابان ـ( دانشگاه
 13 پالک 

88138443-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قنادی ایحرفه کاردانی

 نفیص هایتشکل سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی

 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی
 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 طبرسی عالمه فنون و علوم

 بورس امور ایحرفه کاردانی

 ضلع ـ ستارخان خیابان - تهران
 اول ـ ستارخان پل غرب شمال
 ـ( شمالی پاک) پورحاجی خیابان

 48 پالک ـ رئیسی نبش
33343111-131 

 بیمه امور ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کنترل فنی کاردانی

 آموزش کاربردی - علمی مرکز
 ایران صنایع پژوهش و

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ میرداماد بلوار - تهران
  ـ شمالی کازرون خیابان

 1 پالک ـ مترو ایستگاه جنب
33314814-131 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

 هایآموزش مرکز
 و آزاد عالی
 خاص هایآموزش

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 آزاد عالی آموزش موسسه
 ایران انفورماتیک

 ایرایانه سازیبازی فنی کاردانی
 ـ شمالی کارگر خیابان - تهران

 بلوار و نصرت خیابان حدفاصل
  ـ قدر خیابان ـ کشاورز

 11 و 8 پالک ـ نو باغ کوچه
44311331-131 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 آزاد عالی آموزش موسسه
 جهاندیده

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 قم خیابان: برادران ساختمان - ری
 311 پالک ـ مخابرات از بعد ـ

 ـ قم خیابان: خواهران ساختمان
 318 پالک ـ مخابرات از بعد

88311433-131 

 ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 تهران

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

 هایآموزش مرکز
 و آزاد عالی
 خاص هایآموزش

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 عصر آزاد عالی آموزش موسسه
 دانش و دین

  ـ ولیعصر خیابان - تهران مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ـ ساعی کوچه ـ ساعی پارک شمال

 18 پالک
88884138-131 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 علم آزاد عالی آموزش موسسه
 گستر

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
  ـ آباد سعادت - تهران

 جنب ـ دریا بلوار ـ مسجد چهارراه
 48 پالک ـ آویشن داروخانه

88118381-131 

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 علوم آزاد عالی آموزش موسسه
 دانشسار فنون و

 از رباالت ـ شریعتی خیابان - تهران کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 ـ شکرابی کوی ـ مطهری خیابان
 31 پالک ـ فریبا کوچه نبش

88338181-131 

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 آزاد عالی آموزش موسسه
 امیرکبیر فناوری و مدیریت

 امور بیمه ایحرفه کاردانی

  ـ آفریقا بلوار - تهران
  ـ غربی تابان خیابان

 11 و 18 پالک
88131381-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 آزاد عالی آموزش موسسه
 دانش عصر نوآوران

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی
 چهارراه - ونک میدان - تهران
 آفریقای خیابان - کودک جهان
 8 پالک - ژوبین کوچه - جنوبی

88438331-131 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نهاوند آزاد عالی آموزش موسسه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - تهران
 خردمند خیابان ـ کریمخان خیابان

 ـ اعرابی کوچه نبش ـ شمالی
 31 پالک
  :2 شماره ساختمان

 استاد خیابان ـ کریمخان خیابان
  ـ کلیسا جنب ـ الهی نجات

 381 پالک ـ امانی کوچه نبش
88114133-131 

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ایرانی آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 هادی آزاد عالی آموزش موسسه

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  غربی جنوب ضلع - تهران
  و نوری الهفضل شیخ تقاطع

 (آزمایش پل زیر)احمد  آل جالل
88383813-131 

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 ربات فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 خبر کاربردی - علمی دانشکده اسالمی جمهوری

 ینب ـ بهشتی شهید خیابان - تهران خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 ـ اندیشه خیابان و قصر چهارراه

 13 پالک
88313111-131 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 موحدی الهآیت یادزنده بنیاد

 (ره) ساوجی

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 - شمیرانات شهرستان - شمیرانات
  – لواسان شهرستان

 - خمینی امام میدان از بعد
 مکی حسین ساختمان

34831443-131 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 گریم ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 موحدی الهآیت یادزنده بنیاد

 (ره) ساوجی

 - شمیرانات شهرستان - شمیرانات گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
  – لواسان شهرستان

 - خمینی امام میدان از بعد
 مکی حسین ساختمان

34831443-131 

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس خبرگزاری

 چهارراه - انقالب خیابان - تهران خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 - سعیدی شهید کوچه - کالج
 1 پالک - شبنم بستبن

88311133-131 
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  محصوالت تولیدی شرکت
 سروش تصویری و صوتی

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 خیابان ـ پونک میدان - تهران
 لجنگ سردار تقاطع ـ بابایی میرزا

 ـ شاهد بوستان غرب شمال ضلع ـ
 1 پالک ـ آسترکی شهید خیابان

33383111-131 

 بازیگری ایحرفه کاردانی
 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی
 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 ویژه هایجلوه - سینما ایحرفه کاردانی
 نویسینامهفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 1 واحد هنر و فرهنگ

 ویراستاری - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
  ـ عصر ولی میدان - تهران

 ـ نوربخش کوی ـ زرتشت چهارراه
 13 پالک

88313134-131 

 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی
 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی

 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 3 واحد هنر و فرهنگ

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - تهران
 و ینقر خیابان بین ـ سمیه خیابان

  ـ الهی نجات استاد خیابان
 141 پالک
  :2 شماره ساختمان

 پمپ جنب - قرنی سپهبد خیابان
 33 پالک - شهیدی کوچه - بنزین

88331334-131 

 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی
 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 نویسینامهفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی
 گریم ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 8 واحد هنر و فرهنگ

 صحافی - چاپ ایحرفه کاردانی
  -خیابان انقالب  – تهران

 314پالک  –ابتدای پل کالج  
44118384-131 

 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی
 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 خیابان ـ ونک میدان - تهران
 خوارزمی خیابان انتهای ـ مالصدرا

 تهران نگاریلرزه مرکز جنب ـ
88413141-131 

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کنترل فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 11 واحد هنر و فرهنگ
 (موسیقی)

 ـ( عج) ولیعصر خیابان - تهران ایرانی آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی
 (ره) خمینی امام خیابان تقاطع

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی 44381131-131

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 میدان :خواهران واحد - تهران
 ـ جنوبی کارگر ابتدای ـ انقالب

  ـ رشتچی کوچه
 13 و 11 و 8 شماره

 - انقالب میدان :برادران واحد
  – جنوبی کارگر ابتدای

 38 شماره - رشتچی کوچه
44314138-131 

 بازیگری ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی
 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 ـ اسالمی انقالب خیابان - تهران
 خیابان ابتدای ـ شمیران پیچ

 ـ حقوقی خیابان ـ شریعتی دکتر 
 41 پالک

11483113-131 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی
 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 نفیص هایتشکل سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - تهران
  ـ ولیعصر میدان از باالتر 

 38 پالک ـ شرقی زرتشت خیابان
 فاطمی خیابان :2 شماره ساختمان

  – الله هتل روبروی -
 341 پالک - نوین داروخانه جنب

88313384-131 

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ

 بورس امور ایحرفه کاردانی
 :1 شماره ساختمان - تهران

  ـ زند کریمخان خیابان
  ـ جنوبی الهی نجات خیابان

 11 پالک ـ الهی حسین شید کوچه
  :2 شماره ساختمان

 نمیدا از باالتر - عصر ولی خیابان
 – فخاری کوچه - عصر ولی

 31 پالک 
88311848-131 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - تهران
  ـ مطهری شهید خیابان

 ـ شمالی شیرازی میرزای خیابان
 33 پالک ـ عرفان کوچه
 شهید خیابان :2 شماره ساختمان

 شیرازی میرزای خیابان ـ مطهری
 3 پالک ـ عرفان کوچه ـ شمالی

88113331-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

 :1 شماره ساختمان - تهران آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 خیابان ابتدای ـ انقالب میدان

 ـ معینی کوی ـ شمالی جمالزاده
 11 و 33 و 31 پالک

 انقالب میدان :2 شماره ساختمان
 به نرسیده - انقالب خیابان -

 - سپیده سینما جنب - وصال
 388 پالک

44314834-131 

 ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ـ بهشتی شهید خیابان - تهران
 ـ دوم کوچه ـ پاکستان خیابان

 31 پالک
88831183-131 

 بازیگری ایحرفه کاردانی

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ـ گلها بلوار ـ تهرانسر - تهران
 محمدی گل خیابان ـ یاس بلوار

33848433-131 

 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ

  :1 شماره ساختمان - تهران مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 میرزای ابتدای ـ خانکریم پل

  ـ راست سمت ـ شیرازی
 1 پالک ـ اول کوچه
  خیابان :2 شماره ساختمان

 - نور کوه خیابان - مطهری شهید
 11 پالک - یکم کوچه

88111431-131 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

  ـ صادقیه دوم فلکه - تهران
  ـ جناح محمدعلی ابتدای

 1/1 پالک ـ احسانگر شهید خیابان
33341181-131 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - تهران
 خیابان ـ شمالی ستاری بزرگراه

 ـ هجرت خیابان ـ شرقی پیامبر
 38 پالک ـ کرمی کوچه

 - صادقیه :2 شماره ساختمان
 -( طرشت متروی) گالب خیابان

  – گالب پارک انتهای
 38 پالک - ورزش زمین جنب

33133133-131 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 رسانه - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ

 :1 شماره ساختمان - تهران کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 خیابان ـ شمالی ستاری بزرگراه

 ـ هجرت خیابان ـ شرقی پیامبر
 38 پالک ـ کرمی کوچه

 - صادقیه :2 شماره ساختمان
 -( طرشت متروی) گالب خیابان

  – گالب پارک انتهای
 38 پالک - ورزش زمین جنب

33133133-131 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

  ـ انقالب خیابان - تهران
  ـ شیرازی وصال خیابان
 38 پالک ـ نایبی کوچه

44331318-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی

 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 سهروردی خیابان ابتدای - تهران

 ـ بنزین پمپ روبروی ـ شمالی
 33 پالک ـ نیکان خیابان

88383381-131 

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 آشپزی ایحرفه کاردانی

 ـ الهی نجات خیابان - تهران
 ـ طالقانی تقاطع از باالتر 
 4 پالک ـ دوم بست بن 

83131111-131 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 تشریفات امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 13 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

  ـ صادقیه دوم فلکه - تهران
 خیابان ـ کاشانی... ا آیت خیابان
 ـ شانزدهم خیابان نبش ـ بهنام

 8 پالک
33131111-131 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

 :1 شماره ساختمان - تهران مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 لپ بین ـ شیرازی میرزای خیابان

 ـ مطهری شهید خیابان و کریمخان
 33 پالک ـ 11 کوچه

 میرزای خیابان :2 شماره ساختمان
 کامکار)نژادکی خیابان ـ شیرازی

 ـ سنایی کالنتری مقابل ـ( سابق
 13 پالک

88813111-131 

 گریم ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 خیابان ـ تیر هفت میدان - تهران آشپزی ایحرفه کاردانی
 ـ سام کوچه ـ فراهانی مقام قائم

 1 پالک
88133334-131 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 قنادی ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 11 واحد هنر و فرهنگ

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 خیابان ـ تیر هفت میدان - تهران
 ـ سام کوچه ـ فراهانی مقام قائم

 1 پالک
88133334-131 

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 تشریفات امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 18 واحد هنر و فرهنگ

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - تهران
 - زیبا شهر ـ حکیم اتوبان انتهای

 - فرساد شهید بلوار ـ تعاون بلوار
 - سوم نیلوفر ـ نیلوفر خیابان

 1/1 پالک
 فاطمی خیابان :2 شماره ساختمان

 کوچه نبش ـ پروین خیابان ـ
 31 پالک ـ آونگ

33111181-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 بازیگری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی

 صدابرداری - سینما ایحرفه کاردانی

 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 گریم ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - اسپانیولی زبان مترجمی

 ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - فرانسوی زبان مترجمی 

 پردازینور ایحرفه کاردانی

 خوشنویسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 صحنه طراحی - نمایشی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - تهران
 چهارراه بین ـ انقالب خیابان
 شرقی ضلع ـ حافظ و ولیعصر

  ـ دانشجو پارک
 14 پالک ـ شهریار استاد خیابان

 انقالب خیابان :2 شماره ساختمان
 81 پالک ـ مظفر خیابان ـ

44183133-131 

 ویراستاری - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 رسانیاطالع و کتابداری امور ایحرفه کاردانی

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
  ـ انقالب خیابان - تهران
  ـ فردوسی میدان به نرسیده

 ـ( فرصت)موسوی شهید خیابان
 1 پالک ـ محمدآقا شهید خیابان

88813333-131 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و فرهنگ وزارت تهران
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 33 واحد هنر و فرهنگ

  ـ انقالب خیابان - تهران داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
  ـ فردوسی میدان به نرسیده

 ـ( فرصت)موسوی شهید خیابان
 1 پالک ـ محمدآقا شهید خیابان

88813333-131 

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 34 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ابتدای - انقالب میدان - تهران
 - معینی کوچه - شمالی جمالزاده

 3 پالک
44834188-131 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 بازیگری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 ایرانی آواز - موسیقی ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 31 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - تهران
 عتقاط از باالتر - عصر ولی خیابان

 1838 پالک - طالقانی
 ولی خیابان :2 شماره ساختمان

 رعص ولی میدان از ترپایین - عصر
 13 پالک - ولدی کوچه -

88333183-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 دیواری نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 38 واحد هنر و فرهنگ

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 :خواهران ساختمان - تهران

 راه هس از ترپایین ـ شریعتی خیابان
 و پیروزی کوچه بین ـ شیراز بهار

 1/113 پالک ـ سلطانی
 یشریعت خیابان :برادران ساختمان

 ـ شیراز بهار راه سه از ترپایین ـ
 113 پالک ـ سلطانی کوچه داخل

11411181-131 

 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی

 سازیفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 صحنه طراحی - نمایشی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 83 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 میدان: 1 شماره ساختمان - تهران
 ـ شیرازی فرصت خیابان ـ انقالب

 13 پالک
 انقالب میدان :2 شماره ساختمان

  ـ شیرازی فرصت خیابان ـ
 113 پالک ـ ماهتاب نبش

44313311-131 

 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تهران 88 واحد هنر و فرهنگ

 ویراستاری - فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 - سخایی سرهنگ خیابان - تهران
 ظفر کوچه - شریف سادات کوچه

 4 پالک -
44181418-131 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 تهران

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارس ادیبان گروه

 :1 شماره ساختمان - تهران انیمیشن ایحرفه کاردانی
  – عصرولی خیابان
  – ویپارک به نرسیده

 4 پالک - خاکزاد کوچه
 آفریقا خیابان :2 شماره ساختمان

  – میرداماد از باالتر -
 8 پالک - شرقی فرزان کوچه

33131181-131 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 نشر و چاپ ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مانگفت تبیین و پژوهش موسسه

 اسالمی انقالب

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 - جنوبی خردمند خیابان - تهران

 1 پالک - سوم کوچه
88131383-131 

 سیاسی مروج تربیت ایحرفه کاردانی
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 تهران استانداری
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

  پژوهشی و آموزشی
 تهران استانداری

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 ـ قرنی طالقانی، تقاطع - تهران
  ـ احمر هالل داروخانه پشت

 1 پالک ـ بیمه کوچه
88338113-131 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  سازمان
 کشور احوال ثبت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 احوال ثبت امور ایحرفه کاردانی کشور احوال ثبت سازمان

 ـ( عج) ولیعصر خیابان - تهران
 – ویپارک چهارراه از بعد 

 پسیان تقاطع از بعد 
33111813-131 

 و هاشهرداری سازمان
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پیشوا شهرداری

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 دکتر خیابان ـ پیشوا - ورامین
 ـ گمنام شهدای مقبره ـ دستجردی

 شهر شورای ساختمان
14131131-131 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رودهن شهرداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

  ـ مطهری بلوار - رودهن
  ـ ایخامنه... ا آیت بلوار

 فرهنگ خیابان
8131831-1331 

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اریتج هایمجتمع سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ورامین شهرداری

 :برادران ساختمان - ورامین شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ـ ولیعصر میدان

 رانندگی و راهنمایی اداره جنب
 ـ رازی میدان :خواهران ساختمان

 خانواده پارک جنب ـ رسالت بلوار
14333333-131 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نیرو آگاهان

 خیابان - شهدا میدان - تهران فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 دشهی خیابان نبش - شهریور هفده

  - 1 پالک - شهبازی
 نیرو آگاهان موسسه

13313414-131 

 انتقال - برق فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 تهران

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نیرو آگاهان

  فنی کاردانی
 الکتریکی هایماشین نگهداری و تعمیر - برق

 خیابان - شهدا میدان - تهران
 دشهی خیابان نبش - شهریور هفده

  - 1 پالک - شهبازی
 نیرو آگاهان موسسه

13313414-131 
 توزیع - برق فنی کاردانی

 و ورزش وزارت
 جوانان

 ریزیبرنامه دفتر
 و ورزش وزارت تربیتی

 جوانان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فرهنگی ورزشی شرکت

 پرسپولیس

میدان  –تهرانسر  – تهران تبالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
باالتر از شهرداری  –الملک کمال
 –نبش کوچه ارمغان  – 31منطقه 

 3پالک  –روبروی پارک نرگس 
33383118-131 

 تسالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 لولینمع ورزش مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایزورخانه و پهلوانی فدراسیون

 ایران اسالمی جمهوری

 ایحرفه کاردانی
 بخشفیاض شهید خیابان - تهران جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 آکادمی ـ شهر پارک شمال ضلع ـ
 زورخانه ورزش

44118131-131 

 تیکش پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 ایانهزورخ و پهلوانی ورزش پایه مربیگری - بدنی تربیت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سوارکاری فدراسیون

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 دوران شهید اتوبان - تهران
 نیروی روبروی ـ( سابق اسبدوانی)

 سابق دریایی
11111818-131 

 انچوگ پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 ارکاریسو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی
 ورزشی کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 اسب پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 جمهوری شطرنج فدراسیون
 ایران اسالمی

 رنجشط پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
  ـ کشاورز بلوار - تهران

 شطرنج فدراسیون ـ حجاب خیابان
88311188-131 

 تکواندو فدراسیون
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تکواندو فدراسیون

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ـ شریعتی خیابان - تهران
 ـ مریم کوچه ـ میرزاپور کوچه
 سبحان مسکونی مجتمع مقابل

33333331-131 
 واندوتک پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 راتهکا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 چهارمحال
 بختیاری و

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  استان احمرهالل

 بختیاری و چهارمحال

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 ـ سامان دروازه خیابان - شهرکرد
 فرهنگیان کوی

3341114-1181 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 یاریسالمت ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرکرد دانشگاهی جهاد

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 به - رودزاینده میدان - شهرکرد
 (نب چالشتر، اول کیلومتر) بن طرف

3334184-1181 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  استان بهزیستی
 بختیاری و چهارمحال

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 شمالی فردوسی خیابان - شهرکرد
 نور پیام دانشگاه از باالتر ـ

 شهرکرد
3343118-1181 

 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 یاریکودک ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهرکرد پیام تعاونی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 شهر صنعتی شهرک - شهرکرد
 1سروستان انتهای 3 فاز - کرد

1133311-1181 

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

  ایحرفه و فنی
 شهرکرد یک شماره

 ابتدای ـ انقالب بلوار - شهرکرد لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 هوایی پل جنب ـ سامان جاده

 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی 3343481-1181

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 چهارمحال
 بختیاری و

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی
 شهرکرد یک شماره

 ابتدای ـ انقالب بلوار - شهرکرد صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 هوایی پل جنب ـ سامان جاده

3343481-1181 
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

  شرکت
 نگین ماهی پرورش

 چهارمحال

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نگین ماهی پرورش شرکت

 چهارمحال

 آبزیان بهداشت ایحرفه کاردانی

  – اصفهان جاده - شهرکرد
 شهرفرخ صنعتی شهرک روبروی
 (راه پلیس از بعد)

3334118-1183 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 آبیسرد ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 نتیزی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 دام خوراک فراوری هایماشین مکانیک - مکانیک
 یتولید تعاونی شرکت
 دارویی گیاهان توزیعی

 چلوانزرین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یتوزیع تولیدی تعاونی شرکت

 چلوانزرین دارویی گیاهان

 خیابان - سامان - شهرکرد باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ملت بانک جنب - پاسداران

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی 1834883-1183

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  کشاورزی جهاد

 بختیاری و چهارمحال

  ـ چالشتر - شهرکرد باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
  –رود بعد از میدان زاینده

 -به طرف جاده بن  11کیلومتر 
 کشاورزی جهاد آموزش مجتمع

3333331-1181 

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 و جوشکاری انجمن
 هایآزمایش
 ایران غیرمخرب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوشکاری انجمن

 ـ مقدس دفاع میدان - شهرکرد صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
روبروی  – (ره) خمینی امام بلوار

 جنب هالل احمر –گلزار شهدا 
1181133-1181 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی لگ نهان صنعتی تولیدی شرکت

  – بروجن
 القرآنی خادم صنعتی شهرک

3331111-1183 

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارسان

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

  ـ شهدا بلوار - فارسان
 ایحرفه و فنی هنرستان جنب

 باهنر شهید
1331318-1183 

 بیمه امور ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 لردگان

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ آزادگان میدان - لردگان
 میدان نبش

8333313-1183 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کشور وزارت

  استانداری
 بختیاری و چهارمحال

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بختیاری و چهارمحال استانداری

 میدان از ترپایین - شهرکرد اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 بهارستان خیابان اول ـ انقالب

1138311-1181 
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 و هاشهرداری سازمان
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان
 بختیاری و چهارمحال استان

 - حسین امام میدان - شهرکرد مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 غرب ادارات مجتمع - انقالب بلوار

 اوقاف اداره روبروی -
3338433-1181 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 خراسان
 جنوبی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جنوبیخراسان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 ـ عبادی شهدای خیابان - بیرجند
 شیخ کوچه - معدن و صنعت بلوار

 اول راه چهار - گازاری محمد
3318113-1841 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 جنوبی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیرجند دانشگاهی جهاد

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ـ غفاری... ا آیت بلوار - بیرجند
 قدس خیابان تقاطع

3331111-1841 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 رسانه - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 جنوبی خراسان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 جنوبیخراسان

 - بهشتی شهید خیابان - بیرجند راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
  مرزیابی فرماندهی ستاد

 جنوبی خراسان
3181831-1841 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جنوبیخراسان استان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 4 شهدا ـ شهدا خیابان - بیرجند
3313311-1841 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیرجند ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 –شهرک شهید مفتح  – بیرجند
  –بلوار صنعت و معدن 

 انتهای خیابان شیخ محمد گازاری
3311831-1841 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 الکتریکی هایماشین نگهداری و تعمیر - برق

 جوشکاری فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی

 گازرسانی فنی کاردانی
 خانگی لوازم فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قاین ایحرفه و فنی

 - سنتو جاده حاشیه - قائنات صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 - بیرجند قاین، جاده 3 کیلومتر

 شاهیک روستای جنب
8333483-1843 

 جوشکاری فنی کاردانی
 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیرجند کشاورزی جهاد

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی

 18 کیلومتر - بیرجند - خوسف
  ـ محمدیه کرمان، جاده
 کشاورزی آموزش مرکز

3313181-1841 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قائنات کشاورزی جهاد

 روغنی هایدانه تولید - زراعی امور فنی کاردانی

 قائن، جاده 18 کیلومتر - قائنات
  ـ نیمبلوک شهر ـ گناباد

 قائنات کشاورزی آموزش مرکز
8111311-1843 

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی
 پسته فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 جنوبی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قائنات کشاورزی جهاد

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 قائن، جاده 18 کیلومتر - قائنات
  ـ نیمبلوک شهر ـ گناباد

 قائنات کشاورزی آموزش مرکز
8111311-1843 

 بیعیط منابع هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 بیابانی مناطق احیا - طبیعی منابع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع
 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 بیرجند

 بورس امور ایحرفه کاردانی

  – طالقانی خیابان - بیرجند
 1 طالقانی انتهای

3318483-1841 

 بیمه امور ایحرفه کاردانی
 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 اشن پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فردوس

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 خروجی - میدان جنب - فردوس
 (الغدیر میدان) فردوس اسالمیه،

3333333-1813 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نهبندان

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 دانشگاه بلوار انتهای - نهبندان
4333831-1843 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و نشانیآتش سازمان

 بیرجند شهرداری ایمنی

 :1 شماره ساختمان - بیرجند شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی
 بین ـ امامت خیابان ـ شهر سجاد

 فوقانی طبقه - فرشته و رضویه
 نشانی آتش ایستگاه

 مدرس خیابان :2 شماره ساختمان
 1مدرس نبش -

3333311-1841 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسدیه شهرداری

 ـ درمیان شهرستان - اسدیه قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
  – حسین امام خیابان

 مرزنشینان تعاونی جنب
1333833-1843 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بشرویه شهرداری

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  – بشرویه

 کشاورزی جهاد بلوار انتهای
1333181-1818 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت جنوبی

 کشور هایدهیاری
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 سرایان شهرداری

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 قدس میدان نبش - سرایان
8331418-1843 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 خراسان
 رضوی

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 رضویخراسان استان

 ـ حجاب بلوار ـ آبادقاسم - مشهد فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 3 و 3 حجاب بین

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی 4433138-1811

 مستضعفان بنیاد
 اسالمی انقالب

 مستضعفان بنیاد
 اسالمی انقالب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پژوهشی آموزشی توسعه موسسه

 (رضویخراسان) سینا

 :1 شماره ساختمان - مشهد اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
  ـ دانشگاه خیابان

 کفایی خیابان تقاطع
  خیابان :2 شماره ساختمان

 13 پالک - 31 خمینی امام
8311111-1811 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 -خمینیامام خیابان - مشهد

 ـ دی ده میدان به نرسیده
 احمر هالل جمعیت ساختمان

8831114-1811 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سبزوار شهرستان احمرهالل

  ایحرفه کاردانی
 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ـ عظیمیان چهارراه - سبزوار
 سرمایه بانک جنب

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 3333181-1811

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاشمر دانشگاهی جهاد

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 ـ سیدمرتضی بلوار - کاشمر
 بنزین پمپ روبروی

8381811-1813 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد دانشگاهی جهاد

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - مشهد
 ـ ادبیات راه سه ـ دانشگاه خیابان

  ـ دکتری کوی
 شریعتی علی دکتر مجتمع

 ـ اندیشه بلوار :2 شماره ساختمان
 81 اندیشه
8313331-1811 

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد واحد کارگر خانه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 18 میثاق - میثاق بلوار - مشهد
 18 تقویه نبش -( تقویه)

4311143-1811 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کنترل فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گردشگری معاونت
 رضویخراسان میراث

 گردشگری ایحرفه کاردانی

  – منتظری شهید بلوار - مشهد
 بعثت راه سه و 1 منتظری  بین

8313111-1811 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کل دادگستری
 رضویخراسان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 بلوار :1 شماره ساختمان - مشهد
 آموزش ـ قدس اول ـ آباد ملک

 رضوی خراسان دادگستری
  :2 شماره ساختمان

 شمالی کوثر بلوار ابتدای
1418131-1811 

 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (رضویخراسان) هازندان سازمان

  ـ آبادوکیل بلوار - مشهد تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 ـ تربیت میدان ـ زندان راهسه

 مشهد مرکزی زندان جنب
8318381-1811 

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 رضوی خراسان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 رضویخراسان

 تقاطع :1 شماره ساختمان - مشهد سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 ـ مجلسی بلوار و طبرسی بلوار

 انتظامی علوم دانشگاه ساختمان
 کشور شرق شمال شعبه
 کوشش خیابان :2 شماره ساختمان
 13 کوشش انتهای ـ

3181143-1811 

 راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

 و کار تعاون، کل اداره
 استان اجتماعی رفاه

 رضویخراسان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 رضویخراسان استان اجتماعی

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - مشهد
  – احمدآباد خیابان

 1 پالک - غفاری ابوذر ابتدای
 فردوسی بلوار :2 شماره ساختمان

 - ثمانه و جانباز میدان فاصل حد -
 113 پالک

8313111-1811 

 تعاون امور ایحرفه کاردانی
 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ارتباطات وزارت
 فناوری و

 اطالعات
 کاربردی - علمی آموزش مرکز ایران مخابرات شرکت

 رضویخراسان مخابرات شرکت

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

  ـ آبادوکیل بلوار - مشهد
 8 صدف نبش ـ صدف خیابان

8411313-1811 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 روستایی( ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی
 رادیویی انتقال - مخابرات فنی کاردانی
 فیبرنوری و کابل - مخابرات فنی کاردانی
 سوئیچینگ مراکز - مخابرات فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 امور وزارت
 کشاورزی بانک دارایی و اقتصادی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کشاورزی بانک

 رضویخراسان
 بانکی امور ایحرفه کاردانی

  – تیر هفت بلوار - مشهد
 3 پالک - 4 تیر هفت خیابان

8488811-1811 

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



41 

 

 93 سال مهر ایحرفه و کاردانیکاردانی فنی  هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان استان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

  ـ آباد وکیل بلوار - مشهد
 3 هنرستان ـ هنرستان خیابان

8431113-1811 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 نوجوان و کودک خانه مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 یاریکودک ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان گناباد بهزیستی

 رضویخراسان

 :1 شماره ساختمان - گناباد تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 ـ خمینی امام خیابان ـ بیدخت
 ـ 8 مفتح ـ مفتح شهید خیابان

 13 پالک
 - بیدخت :2 شماره ساختمان

 احمر هالل ساختمان
1113333-1811 

  ایحرفه کاردانی
 نوجوان و کودک فرهنگی امور مربی تربیت

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 گناباد ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 ـ مدنی شهید شهرک - گناباد
 مهارت خیابان

1388181-1811 

 جوشکاری فنی کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد ایحرفه و فنی

 آشپزی ایحرفه کاردانی

 اسالمی جمهوری میدان - مشهد
  ابتدای ـ( سیما و صدا)

 شاذان ابن فضل بلوار
8181111-1811 

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 قنادی ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان کشاورزی جهاد

 (مشهد)

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 ـ کالنتری شهید بزرگراه - مشهد
 و اسالمی جمهوری میدان بین

 جهاد میدان
8111111-1811 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی

 بیولوژیک هایفراورده ایحرفه کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 روغنی هایدانه تولید - زراعی امور فنی کاردانی
 جو و گندم تولید - زراعی امور فنی کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 انگور فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 پسته فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 اسب پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 آبیسرد ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان کشاورزی جهاد

 (مشهد)

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 ـ کالنتری شهید بزرگراه - مشهد
 و اسالمی جمهوری میدان بین

 جهاد میدان
8111111-1811 

 نان - غذایی صنایع فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 اغیب و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 بیعیط منابع هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 تلفیقی جنگلداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 و راه وزارت
 شهرسازی

 هواپیمایی سازمان
 کشور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد هوانوردی صنعت

 ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 بین ـ آباد ملک بلوار - مشهد
 184 پالک ـ حامد و مرجان

4133381-1811 

 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی

 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هوایی مشهد خدمات و فنون

 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی

 بلوار معلم ـ  - مشهد
 تقاطع بلوار شهید ستاری

8318318-1811 

 هواپیما اویونیک فنی کاردانی

 کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

 کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما

 PPL خلبانی - هوانوردی فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  سازمان
 صنعتی مدیریت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی مدیریت سازمان

 رضویخراسان

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 واربل تقاطع ـ بعثت بلوار - مشهد
 43 پالک ـ ناصرخسرو

8383111-1811 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 نوشانچشمه شرکت
 (عالیس)خراسان 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خراسان نوشانچشمه شرکت

 (عالیس)

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
  – استادیوم خیابان - چناران

 دانش میدان حاشیه
8338333-1811 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 هانوشیدنی - غذایی صنایع فنی کاردانی

  خدمات شرکت
 صنعتی - علمی

 خراسان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی - علمی خدمات شرکت

 (مشهد) رضویخراسان

 دقیق ابزار فنی کاردانی

  :1 شماره ساختمان - مشهد
 14 پالک ـ مولوی ـ سجاد بلوار

 فردوسی بلوار :2 شماره ساختمان
 318 پالک ـ سینا ابن خیابان ـ

4118311-1811 

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ربات فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 هایشهرک شرکت
 رضوی خراسان صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی هایشهرک شرکت

 رضویخراسان

  :1 شماره ساختمان - مشهد صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  ـ 33 سجاد ـ سجاد بلوار

 ـ( 3 آزادی تقاطع)سوم راه چهار
 111 پالک

 ـ سجاد بلوار :2 شماره ساختمان
  اول چهارراه ـ 33 سجاد
  11 پالک ـ چپ سمت
 شهرک بلوار :3 شماره ساختمان
 فناوری شهرک ـ توس صنعتی
 بیوتکنولوژی و غذایی صنایع

4133141-1811 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

  شرکت
 الکتریک خیام صنایع

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الکتریک خیام صنایع شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ 3/8 امیرکبیر بلوار - نیشابور
 33 پالک

1114118-1881 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 صنعت فراز شرکت
 آیریا

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آیریا صنعت فراز شرکت

 ـ توس صنعتی شهرک - مشهد صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 فراز ساختمان ـ اندیشه بلوار

 صنعت
8311111-1811 

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی

 و کشت شرکت
 جوین صنعت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوین صنعت و کشت شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

  ـ نقاب ایستگاه - جوین
 جوین صنعت و کشت شرکت

8331318-1813 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 قند - غذایی صنایع فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز شرق یکدانه شرکت
 شرق یکدانه شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 1 طالقانی ـ طالقانی بلوار - قوچان
 3 پالک ـ گلستان متری هشت ـ

3331141-1881 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

  کارخانجات گروه
 الستیک پارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الستیک پارت کارخانجات گروه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 بلوار :1 شماره ساختمان - مشهد

 ـ 3 و 3 ساجدی بین -ساجدی
 11 پالک

 18 کیلومتر :2 شماره ساختمان
  ـ قوچان مشهد، جاده

 چاهشک محله
1483113-1811 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

  مجتمع
 مقصود چینی تولیدی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مقصود چینی تولیدی مجتمع

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 -آسیایی جاده 18 کیلومتر - مشهد
 1 فاز -توس صنعتی شهرک

8311331-1811 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی

  مجتمع
 سنگان آهنسنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنگان آهنسنگ مجتمع

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 معدن خیابان - سنگان - خواف
8311111-1813 

 استخراج - معدن فنی کاردانی
 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی مجتمع
 قوچان سازیدوچرخه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سازیدوچرخه صنعتی مجتمع

 قوچان

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 قوچان، جاده 8 کیلومتر - قوچان
 شیروان

3318818-1881 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 و تحقیق بررسی، مرکز
 قند صنایع آموزش

 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 عصنای آموزش و تحقیق بررسی،

 ایران قند

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 شیرین قند کارخانه مقابل - مشهد
1331888-1811 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی

 قند - غذایی صنایع فنی کاردانی
 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رضویخراسان واحد بازرگانی

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 بلوار :1 شماره ساختمان - مشهد
 ملل سازمان دفتر روبروی ـ سجاد

 31 شماره ـ
 فردوسی بلوار :2 شماره ساختمان

 111 پالک ـ الله خیابان نبش ـ
  ـ بهار خیابان ـ سجاد بلوار)

 (الله خیابان نبش ـ 18 بهار
1411333-1811 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چینیتوس شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 بزرگراه 18 کیلومتر - مشهد
 ـ صنعت کوی انتهای ـ آسیایی

 چینی توس تولیدی مجتمع
8333333-1811 

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 چاپ طراحی - چاپ ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 زیفل هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چینیتوس شرکت

 بزرگراه 18 کیلومتر - مشهد افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 ـ صنعت کوی انتهای ـ آسیایی

 چینی توس تولیدی مجتمع
8333333-1811 

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (جامتربت) غذا صنعت

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 فارس خلیج بلوار - جامتربت
3313111-1838 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

 ایران مدیریت انجمن
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 واحد ایران مدیریت انجمن
 رضویخراسان

: 1 شماره ساختمان - مشهد بازاریابی ایحرفه کاردانی
 ـ 13 رضا نبش ـ احمدآباد خیابان

 113 پالک
 احمدآباد بلوار :2 شماره ساختمان

 1 بابک نبش ـ بابک خیابان ـ
8388181-1811 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 حیدریه تربت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جاده 8 کیلومتر - حیدریهتربت
  ـ  مشهد حیدریه، تربت

 نور پیام دانشگاه روبروی
3331148-1811 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 سبزوار

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - سبزوار
 میدان شمالی نبش ـ مادر میدان

 ـ افسر خیابان :2 شماره ساختمان
 1 ابوریحان نبش

3333834-1811 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سرخس

 :1 شماره ساختمان - سرخس فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
  ـ شهریور 11 خیابان

 شریعتی آموزشگاه
 گمرک خیابان :2 شماره ساختمان

 سرخس احمر هالل جنب ـ
8313138-1813 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 آهنراه برداریبهره فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سرخس

 :1 شماره ساختمان - سرخس جوشکاری فنی کاردانی
  ـ شهریور 11 خیابان

 شریعتی آموزشگاه
 گمرک خیابان :2 شماره ساختمان

 سرخس احمر هالل جنب ـ
8313138-1813 

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قوچان

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 ـ خمینی امام خیابان - قوچان
 14 پالک ـ نیکویی شهید خیابان

3318411-1881 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 نیشابور

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

  ـ خیام خیابان - نیشابور
 31 پالک - 18 خیابان

4438118-1881 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 رفاهی امور دفتر
 تحقیقات علوم، وزارت

 فناوری و

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پردیسان جهانگردی و هتلداری

 - کالنتری شهید بزرگراه - مشهد آشپزی ایحرفه کاردانی
 سیما و صدا پارک جنب

8184381-1811 
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 هایآموزش مرکز
 و آزاد عالی
 خاص هایآموزش

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 آزاد عالی آموزش موسسه
 رضویخراسان خوارزمی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -آبادوکیل بلوار حاشیه - مشهد
 ـ الدن بلوار شرقی ضلع تالقی

 1113 پالک
8431343-1811 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 آزاد عالی آموزش موسسه
 مهندسان

 بلوار :1 شماره ساختمان - مشهد داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 و رضا بلوار حدفاصل ـ بعثت

 84 پالک ـ طالقانی خیابان
 شهید بلوار :2 شماره ساختمان

 - 11 صادقی شهید نبش - صادقی
 1 پالک
8311311-1811 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد خبر

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
  – پیروزی بلوار - مشهد

  – 31 و 18 پیروزی بین
 18 پالک - سبز فضای جنب

8131331-1811 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



11 

 

 93 سال مهر ایحرفه و کاردانیکاردانی فنی  هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رسانه - اطالعات فناوری فنی کاردانی مشهد خبر

  – پیروزی بلوار - مشهد
  – 31 و 18 پیروزی بین
 18 پالک - سبز فضای جنب

8131331-1811 

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان زیارت و حج

 رضویخراسان
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی

 ـ شاهد بلوار ـ آبادقاسم - مشهد
 3 و 1 شاهد بین

1388834-1811 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خبرنگاری ایحرفه کاردانی خبرنگاران

 - اندیشه بلوار - آبادقاسم - مشهد
 3/8 اندیشه

4414138-1811 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 واحد هنر و فرهنگ

 رضویخراسان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - مشهد
  ـ فلسطین خیابان

 118 پالک ـ 13 فلسطین تقاطع
 سناباد خیابان :2 شماره ساختمان

 88 پالک ـ 41 سناباد ـ
8313318-1811 

 بازیگری ایحرفه کاردانی

 فیلم تدوین - سینما ایحرفه کاردانی

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی

 نویسینامهفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جغتای شهرداری

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی

  – جغتای
 شهرداری میدان شرقی ضلع

8433113-1813 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کاخک شهرداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

  ـ کاخک - گناباد
 اندرزگو شهید آموزشگاه روبروی

1113433-1811 

 زعفران فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 زمینی زیر هایآب منابع - عمران فنی کاردانی

 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد شهرداری

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 بلوار: 1 شماره ساختمان - مشهد
 ـ فارسی سلمان میدان ـ پیروزی

  ـ دالوران بلوار
 شناسحق خیابان تقاطع

 - سپاد میدان :2 شماره ساختمان
 8 بهاران خیابان

8181144-1811 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 رضوی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مشهد شهرداری

 بلوار :1 شماره ساختمان - مشهد شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 ـ فارسی سلمان میدان ـ پیروزی

  تقاطع ـ دالوران بلوار
 شناسحق خیابان

 - سپاد میدان :2 شماره ساختمان
 8 بهاران خیابان

8181144-1811 

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 رضویخراسان

 انتقال - برق فنی کاردانی
 خلج جاده ابتدای ـ سیدی - مشهد
 الکترونیک هنرستان جنب ـ

1883411-1811 

 توزیع - برق فنی کاردانی
 فاضالب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی

 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان جوانان و ورزش کل اداره

 رضویخراسان

 ایحرفه کاردانی

 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  – مشهد
 خراسانی آخوند خیابان انتهای

8811131-1811 

 کتبالبس پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت
 واندوتک پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 وجود پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 میدانی و دو پایه مربیگری - بدنی تربیت
  ایحرفه کاردانی

 ژیمناستیک پایه مربیگری - بدنی تربیت
 اشن پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 صیغوا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تبالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تسالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 راتهکا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تیکش پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 بالهند پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 یبالوال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی

 ایانهزورخ و پهلوانی ورزش پایه مربیگری - بدنی تربیت
 لولینمع ورزش مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 خراسان
 شمالی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمالیخراسان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

  – بجنورد
 ـ شرقی خمینی امام خیابان ابتدای

  ـ خرمشهر مقابل میدان
 شمالی خراسان احمر هالل جمعیت

33311131-1883 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بجنورد دانشگاهی جهاد

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جاده 8 کیلومتر - بجنورد
 ارکان تخته ابتدای -اسفراین

3388131-1883 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 فنی کاردانی

 بهداشتی و آرایشی ها،شوینده - آزمایشگاهی شیمی 
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 شمالی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 شمالی خراسان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 (انصارالمهدی) شمالیخراسان

  –بلوار والیت  – بجنورد راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
  –روبروی پمپ بنزین مجاهد 

 امامتنبش خیابان 
3113338-1883 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شمالیخراسان استان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 - شرقی طالقانی خیابان - بجنورد
 ارپرست کوچه - بهزیستی خیابان

3383181-1883 

 لولینمع ورزش مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 نوجوان و کودک خانه مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 ژهوی نیازهای با کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 ذهنی توانکم کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بجنورد ایحرفه و فنی

 آشپزی ایحرفه کاردانی
  – بجنورد

متری شهربازی )شهدا(  13 خیابان
  -جنب پارک موتوری شهرداری  –

 ایاداره کل فنی و حرفه
3311383-1883 

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی

 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیروان ایحرفه و فنی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 –انتهای خیابان دانشگاه  – شیروان
 ابتدای جاده خانلق

4333331-1888 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 فوالد تولیدی شرکت
 صبا کیمیای

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کیمیای فوالد تولیدی شرکت

 صبا

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
  – رضا امام خیابان - اسفراین

 3 رضا امام
1333333-1888 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 بجنورد

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 خیابان -خرمشهر میدان - بجنورد
 -فرهنگیان دوم متری 14 -رشد

 83 پالک ـ برنا کوچه
3383333-1883 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جاجرم

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 -بهشتی شهید خیابان - جاجرم

 -1 و 8 بهشتی بین
 رایانه برجسته مجتمع 

1331814-1888 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 آلومینیوم تولید - متالورژی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیروان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 – کاشانی خیابان انتهای - شیروان
 رودخانه حاشیه

4338841-1888 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خراسان
 شمالی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی شیروان

 – کاشانی خیابان انتهای - شیروان
 رودخانه حاشیه

4338841-1888 

 خوزستان

 اسالمی جامعه
 کارگران

 اسالمی جامعه
 کارگران 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان کارگران اسالمی جامعه

 خوزستان

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ( ملت کوی) کوروش - اهواز
 دوم نبش ـ کارون خیابان

3318341-1411 

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 کنترل فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان استان احمرهالل

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

  – فلسطین خیابان - اهواز
  –لشکر  پل جنب

 احمرجمعیت هالل
1113181-1411 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 ساختمانی تصرفات حفاظت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز دانشگاهی جهاد

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 – گلستان - اهواز

 پردیس بلوار انتهای 
1138113-1411 

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز کارگر خانه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ لشکر بلوار - اهواز
 آپادانا بیمارستان جنب

1183313-1411 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی (خوزستان) هازندان سازمان

  ـ سپیدار - اهواز
 ایحرفه فنی کل اداره جنب

3313133-1411 

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 خوزستان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان انتظامی فرماندهی

 خوزستان

 - چمران شهید میدان - اهواز راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 فناوری و علم پارک جنب

3183111-141 
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 جهادکشاورزی

  شرکت
  و نیشکر توسعه

 جانبی صنایع

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  و نیشکر توسعه شرکت

 جانبی صنایع

 اهواز، جاده 38 کیلومتر - اهواز خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی
 صادق جعفر امام جاده - خرمشهر

 آموزش و تحقیقات موسسه -
 جانبی صنایع و نیشکر توسعه

 خوزستان
13111-1411 

 نیشکر تولید - زراعی امور فنی کاردانی

 امور وزارت
 دارایی و اقتصادی

  سازمان
 کشور مالیاتی امور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز مالیاتی

 خیابان ـ کیانپارس خیابان - اهواز مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مسکن بنیاد جنب ـ شرقی 11

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی 1338111-1411

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی خوزستان استان بهزیستی

 امیرکبیر انتهای ـ کمپلو - اهواز
 ـ ابهری راه چهار از بعد ـ جنوبی

 راست سمت
1138433-1411 

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (ع) علی امام ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

  -سپیدار - اهواز
 ایحرفه و فنی بلوار

3383181-1411 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خوزستان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دزفول ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 -خرداد پانزده بلوار - دزفول

  -همت شهید خیابان
 کار اداره جنب

4341138-1431 

 جوشکاری فنی کاردانی
 خانگی لوازم فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (اهواز) خوزستان کشاورزی جهاد

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی

  ـ گلستان اتوبان - اهواز
  ـ برق و آب خیابان

 نور مسجد روبروی
1111133-1411 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 خرما فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان کشاورزی جهاد

 (دزفول)

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی

 آبادصفی جاده 3 کیلومتر - دزفول
 انجیرک روستای جنب ـ دزفول

1348311-1431 

 روغنی هایدانه تولید - زراعی امور فنی کاردانی
 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 اغیب و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 و راه وزارت
 شهرسازی

 و بنادر سازمان
 جمهوری دریانوردی
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس خلیج شرکت

 ـ خمینی امام بندر - ماهشهر بندر گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 معلم میدان ـ بلواراباذر

3313331-1481 
 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی
 بنادر آالتماشین و تجهیزات فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز شوشترآذین شرکت
 شوشتر آذین شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 شگاهدان بلوار - نو شوشتر - شوشتر

روبروی بلوار شهید  – 8سکتور  –
 فکوری

4313313-1413 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی

 پتروشیمی شرکت
 آورانفن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آورانفن پتروشیمی شرکت

منطقه ویژه  – ماهشهر بندر دقیق ابزار فنی کاردانی
 148پالک  – 1سایت  –اقتصادی 

3431411-1483 
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 تیزکاران شرکت
 زردکوه

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زردکوه تیزکاران شرکت

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
بلوار چویل  –میدان والیت  – ایزه
 کوچه زیتون –فاز فرهنگیان  –

8333381-1433 

 شهرسازی فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

  شرکت
 خوزستان اکسین فوالد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان اکسین فوالد شرکت

 امام بندر جاده 11 کیلومتر - اهواز دقیق ابزار فنی کاردانی
 ناکسی فوالد شرکت -( ره) خمینی

3113111- 1411 
 فوالد نورد - متالورژی فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خوزستان فوالد شرکت

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 امام بندر اهواز، جاده - اهواز
 خوزستان فوالد شرکت ـ خمینی

3113818-1411 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز سازیلوله شرکت شهدای

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ کارون صنعتی ناحیه - اهواز
 اهواز سازیلوله شرکت

3313131-1411 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 خوزستان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنفی امور مجمع

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

  ـ کیانپارس - اهواز
 ـ یک فاز ـ غربی دهم خیابان

 48 پالک
1181431-1411 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 امالک مشاوره خدمات - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 دزفول

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  -ساحلی خیابان - دزفول

 روناش هتل جنب
3311111-1431 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز خبر

  ـ متری 33 خیابان - اهواز فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
  ـ غربی رستگاری خیابان

 ـ رجایی شهید کلینیک جنب
  و آموزش قدیم ساختمان

 خوزستان استانداری پژوهش
3331813-1411 

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی خوزستان استان زیارت و حج

  - پارسکیان خیابان - اهواز
 ایدون نبش ـ غربی میهن خیابان

1131831-1411 

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اندیمشک شهرداری

 شهرسازی فنی کاردانی

 اهواز جاده 8 کیلومتر - اندیمشک
 انصار شهرک ـ

3331381-1433 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اهواز شهرداری

 مترو برق - برق فنی کاردانی
  –بلوار گلستان  – اهواز

 ضلع شرقی میدان کارگر
1133114- 1411 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هفتگل شهرداری

 شهرسازی فنی کاردانی
 – انقالب میدان - هفتگل

 دی 3 بلوار ابتدای 
1333131-1433 

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نفت وزارت

  ملی شرکت
 ایران حفاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران حفاری ملی شرکت

 حفاری سیال فنی کاردانی
 هب نرسیده - پاسداران بلوار - اهواز
 سازمان روبروی - فرودگاه راهسه

 3 منطقه - اجتماعی تامین
3333141-1411 

 حفاری اسید و سیمان فنی کاردانی
 حفاری عملیات فنی کاردانی

 یحفار دستگاه برق تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی
 فاریح دستگاه مکانیک تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی

  ملی شرکت
 جنوب خیزنفت مناطق

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ملی شرکت

 جنوب خیزنفت مناطق

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 روبروی - خرمکوشک - اهواز
 مخابرات و لوله خطوط شرکت

3133834-1411 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 گاز و نفت هایچاه حفاری فنی کاردانی

 فراورش و تولید عملیات - گاز فنی کاردانی
 کمپرسور و پمپ - مکانیک فنی کاردانی

 فرایندی ثابت تجهیزات - مکانیک فنی کاردانی
 گازی هایتوربین - مکانیک فنی کاردانی

 فراورش و تولید عملیات - نفت فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی عالی مجتمع
 خوزستان برق و آب صنعت

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 ـ گلستان( بلوار) چهارباغ - اهواز

 کاشان و همدان خیابان بین
1131338-1411 

 آب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  وزارت
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ورزشی فرهنگی باشگاه

 خوزستان استقالل

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  -بهارستان - اهواز
 33 پالک -1 صدف خیابان

1131443-1411 

 ایحرفه کاردانی
 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت

 اشن پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 صیغوا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تبالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 زنجان

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

  -فاتح خیابان - زنجان
 النبی مسجد پشت

11131314-133 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان دانشگاهی جهاد

 بانکی امور ایحرفه کاردانی

 – کوه پایین اراضی - زنجان
 شورا میدان جنب 

11883431-133 

 بورس امور ایحرفه کاردانی
 بیمه امور ایحرفه کاردانی
 انیمیشن ایحرفه کاردانی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان واحد کارگر خانه

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -1 شماره صنعتی شهرک - زنجان
 سهروردی خیابان

13331448-133 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گردشگری معاونت
 زنجان میراث

 گردشگری ایحرفه کاردانی
  – شهدا خیابان - زنجان
 13 پالک - شهدا کوچه

11838331-133 

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان استان کل دادگستری

 - کوه پایین اراضی - زنجان ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 شفا کلینیک روبروی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی 11381113-133

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 زنجان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان استان انتظامی فرماندهی

 - بهمن 33 بزرگراه - زنجان راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 استان کل دادگستری روبروی

3183313-133 
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان استان بهزیستی

 پشت ـ استقالل میدان - زنجان تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 شفاعت خیابان ـ بنزین پمپ

11833141-133 
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدابنده ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 -زنجان قیدار، جاده - خدابنده
 بنزین پمپ از ترپایین

13331133-133 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

  بلوار ـ فاتح خیابان - زنجان
 شرق برق امور جنب -اشراق شیخ

11114811-133 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 زنجان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان ایحرفه و فنی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

  بلوار ـ فاتح خیابان - زنجان
 شرق برق امور جنب -اشراق شیخ

11114811-133 

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 طارم ایحرفه و فنی

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی

 -امام خیابان -برآب شهر - طارم
 ادارات مجتمع

13831333-133 

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 اغیب و زراعی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان کشاورزی جهاد

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 سهرین جاده 1 کیلومتر - زنجان

 هنرستان جنب–( صنعتی شهرک)
 باهنر شهید کشاورزی

13331311-133 

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عام سهامی شرکت
 مینو صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ومین صنعتی عام سهامی شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

  -قدس شهرک - خرمدره
 مینو خیابان

18818141-133 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی

 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کنترل فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز کالسیمین شرکت
 کالسیمین شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 جاده 38 کیلومتر -دندی  – زنجان
 جنب–شهردندی – دندی زنجان،

 انگوران ورودی ـ سرب مجتمع
14833333-133 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 استخراج - معدن فنی کاردانی
 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ابهر

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 – قزوین ابهر، ترانزیت جاده - ابهر
 شهرک– جامع دانشگاه بلوار

 جامع دانشگاه
18334818-133 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 آبی هایسازه - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 زنجان

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هایشهرداری همیاری سازمان

 زنجان استان

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 میدان - بهمن 33 بلوار - زنجان
 ارتش پادگان غربی ضلع - مدرس

11888111-133 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 راهسازی - عمران فنی کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قلعه صایین شهرداری

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - ابهر
–ترانزیت جاده -قلعهصایین

 معینی تفریحی مجتمع روبروی
 -قلعهصایین :2 شماره ساختمان
 شهید خیابان –باهنر خیابان

 جعفری محرمعلی
18431131-133 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

  وزارت
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زنجان جوانان و ورزش کل اداره

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ـ شهریور 11 خیابان - زنجان
 خرداد 18 ورزشی مجموعه

11841144-133 

 ایحرفه کاردانی
 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 اشن پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تسالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 یبالوال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 سمنان

 جمعیت
 احمر هالل 

 اسالمی جمهوری
 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

بین میدان  –قدس  بلوار - سمنان
تقاطع بلوار  –مشاهیر و سعدی 

 قدس و خیابان طالقانی
11138183-131 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 یرسم متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی 

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان دانشگاهی جهاد

 -قائم بلوار -کوثر میدان - سمنان کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
روبروی خوابگاه  –خیابان دانشجو 

 کوثر
11111313-131 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 سمنان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان استان انتظامی فرماندهی

  – امیرکبیر میدان - سمنان راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
  – نوروزی شهید شرقی بلوار
 میهمانسرای جنب - صادق خیابان

 انتظامی نیروی
3183131-131 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  شهرمهدی بهزیستی
 سمنان استان

الزمان  صاحب خیابان - شهرمهدی دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 روبروی هتل سنگسر –

11433181-131 
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

اداره  –شهریور  11 بلوار - سمنان
 ای استانکل فنی و حرفه
11341113-131 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شاهرود ایحرفه و فنی

  -دانشجو خیابان - شاهرود دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 نادر هتل جنب

13118144-131 
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 سمنان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شاهرود ایحرفه و فنی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

  -دانشجو خیابان - شاهرود
 نادر هتل جنب

13118144-131 

 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 سمنان، جاده 1 کیلومتر - سمنان
  -راهپلیس جنب -دامغان

 فرودگاه جاده
11481138-131 

 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی
 زیتون فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی
 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (دامغان) سمنان کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

  – دامغان
 علیچشمه جاده 11 کیلومتر

18311111-131 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (شاهرود) سمنان کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 بسطام جاده 3 کیلومتر - شاهرود
13331313-131 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 بیولوژیک هایفراورده ایحرفه کاردانی

 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی
 جو و گندم تولید - زراعی امور فنی کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 زعفران فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (گرمسار) سمنان کشاورزی جهاد

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 آموزش مرکز -داورآباد - گرمسار
 گرمسار کشاورزی

13843338-131 

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز صاف پالنده شرکت
 صاف پالنده شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 بین -معلم شرقی بلوار - سمنان
 -مطهری میدان و رضاامام میدان

 خون انتقال پایگاه روبروی
11311111-131 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 شیمی تولیدی شرکت
 کلران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کلران شیمی تولیدی شرکت

بلوار معلم  – کوثر میدان - سمنان صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - دوم قندی شهید خیابان -غربی 

 81 پالک
11341431-131 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 سمنان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 کابل و سیم شرکت
 مغان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مغان کابل و سیم شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 - صنعتی شهرک - شاهرود
  مغان کابل و سیم شرکت
 (توسعه طرح)

13811481-131 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 یروشنای صنایع شرکت
 گارشومون

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 روشنایی صنایع شرکت

 گارشومون

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ شهمیرزاد - شهرمهدی
 – خمینی امام خیابان

 شهمیرزاد مخابرات روبروی 
11441118-131 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 خدمات و کاال توزیع سرپرستی - مدیریت 
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 صنعت - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز اروست صنعتی شرکت
 روستا صنعتی شرکت

  –بلوار مولوی  – سمنان صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 –جنب بانک ملی شهید چمران 

 13پالک  –خیابان نصیری 
11141184-131 

 زیفل هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز استیل غرب شرکت
 استیل غرب شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 -انقالب شهرک - شهرمهدی
 دهخدا و پارسا شهید تقاطع

11431111-131 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کنترل فنی کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 سنگزغال شرکت
 شرقی البرز

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شرقی البرز سنگزغال

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

  – شاهرود
 شرکت -بلوار شهید بهشتی 

 شرقی شاهرود البرز زغالسنگ
13143131-131 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 استخراج - معدن فنی کاردانی
 اکتشاف - معدن فنی کاردانی

 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیارجمند شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -امام خیابان - بیارجمند
 فلسطین بلوار 

13413144-131 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان شهرداری

  ـ قدس بلوار - سمنان بانکی امور ایحرفه کاردانی
  –میدان عدالت 

 ابتدای خیابان شهدای دادگستری
11113313-131 

 بورس امور ایحرفه کاردانی
 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت سمنان
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سمنان شهرداری

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

  ـ قدس بلوار - سمنان
  –میدان عدالت 

 ابتدای خیابان شهدای دادگستری
11113313-131 

 تبلیغات ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 و سیستان
 بلوچستان

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  استان احمرهالل

 بلوچستان و سیستان

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

  -آزادی میدان - زاهدان
 شریعتی خیابان ابتدای

1333131-1831 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 یاریسالمت ایحرفه کاردانی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زابل دانشگاهی جهاد

 طالقانی... ا آیت خیابان - زابل دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 -معلم میدان -شرقی
 جدید متریچهل ابتدای

3331311-1833 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان دانشگاهی جهاد

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  ـ جم جام بلوار - زاهدان

 1 جم جام نبش
1381838-1831 

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی زاهدان واحد کارگر خانه

  ـ( ره) امام خیابان - زاهدان
 11 پالک ـ کامبوزیا خیابان

1318131-1831 

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  استان کل دادگستری

 بلوچستان و سیستان

  – مولوی خیابان - زاهدان قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 33 مولوی نبش

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی 1333113-1831

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  هازندان سازمان

 (بلوچستان و سیستان)

 جنب ـ بهداشت بلوار - زاهدان قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 باز زندان اداره

3338118-1831 
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 مناطق امور مرکز
 ویژه آزاد

 اقتصادی

 آزاد منطقه سازمان
 صنعتی - تجاری

 چابهار

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چابهار

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 تجاری، آزاد منطقه - چابهار
 بهشت تراس -چابهار صنعتی

3333114-1838 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
  استان

 بلوچستان و سیستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  استان انتظامی فرماندهی
 بلوچستان و سیستان

  – قدس کوی - زاهدان راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 پاس ورزشی فرهنگی مجتمع

3181343-1831 
 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

 خدمات تعاونی شرکت
 نواندیشه آموزشی

 ایرانشهر

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آموزشی خدمات تعاونی شرکت

 ایرانشهر نواندیشه

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 13نبش دانش  – ایرانشهر
1113111-1831 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 امور وزارت
 دارایی و اقتصادی

 مالیاتی امور سازمان
 کشور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان مالیاتی

  ـ آزادی خیابان - زاهدان مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 استان مالیاتی امور کل اداره

 بلوچستان و سیستان
8111133-1831 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  استان بهزیستی

 بلوچستان و سیستان

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

  -پرستار خیابان - زاهدان
 اجتماعی تامین بیمارستان جنب

3814438-1831 

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا
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 و سیستان
 بلوچستان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایرانشهر ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 بزرگراه 1 کیلومتر - ایرانشهر

 - مرادیفتح ولی شهید سردار
 سیما و صدا روبروی

1113333-1831 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چابهار ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 باهنر شهید بلوار - چابهار
1118431-1838 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 صیادی شناورهای مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زابل ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 -غربی فردوسی خیابان - زابل
 33 فردوسی کوچه

3331111-1833 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 گازرسانی فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

  – دانشگاه خیابان - زاهدان
 سه راه دانش

3331111-1831 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 ربات فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 گازرسانی فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سراوان ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 – معلم بلوار - سراوان

 اسالمی آزاد دانشگاه روبروی
8331111-1838 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی

 کشاورزی جهاد 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  کشاورزی جهاد

 (بمپور) بلوچستان و سیستان

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی
  ـ بمپور ـ ایرانشهر - بمپور
 بمپور ایرانشهر، جاده 33 کیلومتر

3833113-1831 

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  کشاورزی جهاد

 (زابل) بلوچستان و سیستان

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 میرحسینی شهید خیابان - زابل
3331481-1833 

 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  کشاورزی جهاد

 (زاهدان) بلوچستان و سیستان

  ـ دانشگاه خیابان - زاهدان دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 حسابی پروفسور میدان از بعد

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی 1333813-1831

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و سیستان
 بلوچستان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 غذایی صنایع شرکت
 رضوی قدس

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قشر مینو غذایی صنایع شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 تقاطع - دانشگاه خیابان - زاهدان
 دانشجو بلوار و دانشگاه خیابان

3333111-1831 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 زاهدان

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  – دانش خیابان - زاهدان
  – نسیم متری 31 خیابان

 نسیم مسکونی مجتمع مقابل
3833318-1831 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 3 زاهدان

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

  – پرستار بلوار - زاهدان
 اسالمی آزاد دانشگاه به نرسیده

 تحقیقات علوم واحد
3833441-1831 

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 زاهدان

 ـ خرمشهر بلوار - زاهدان حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
  ـ کوچه داخل ـ 8 خرمشهر

 8 پالک
3311313-1831 

 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زاهدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
  -دانشجو خیابان - زاهدان
  -میدان انتهای -13 دانشجو

 چپ سمت
3318311-1831 

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

  استانداری
 بلوچستان و سیستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پژوهش و آموزش دفتر

 انبلوچست و سیستان استانداری
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

  ـ دانشگاه خیابان - زاهدان
 حسابی دکتر میدان از بعد

1333111-1831 

 و هاشهرداری سازمان
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 و هاشهرداری سازمان

  استان هایدهیاری
 بلوچستان و سیستان

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 - کوچه داخل - جم جام - زاهدان
 1 جم جام

1313341-1831 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و سیستان
 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت بلوچستان

 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سرباز شهرداری

 خمینی امام خیابان انتهای - سرباز مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 - پرورش و آموزش روبروی -

 خانواده پارک جنب
3433331-1838 

 شهرسازی فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سوران شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 باهنر شهید خیابان - سورانسیب

4331818-1838 
 شهرسازی فنی کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 چابهار شهرداری

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

  – مولوی خیابان - چابهار
  – پست اداره به نرسیده
 اساتید باشگاه جنب

3331118-1838 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی

 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 فارس

  و شهید بنیاد
 ایثارگران امور

 امور ریزیبرنامه ستاد
  آموزشی فرهنگی
 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 فارس استان

  ـ آزادی بلوار - شیراز فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
  –فام مشکین خیابان نبش

 بنیاد شهید 3ساختمان شماره 
3333111-1111 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز شهرستان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
  -سیبویه بلوار - شیراز

 الزهرا قلب بیمارستان جنب
1143181-1111 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الرستان شهرستان احمرهالل

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

  ـ جدید شهر - الرستان
 دانشجو خیابان

3381181-1181 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز دانشگاهی جهاد

 دقیق ابزار فنی کاردانی

  -زند خیابان - شیراز
 فقیهی شهید خیابان نبش

3111131-1111 

 ربات فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز واحد کارگر خانه

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 ـ مدرس بلوار - شیراز
  ـ شیرازی فرصت خیابان 

 شیرازی فرصت میدان نبش
1311311-1111 

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 فارس

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

 جمهوری کارگر خانه
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز واحد کارگر خانه

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 ـ مدرس بلوار - شیراز
 ـ شیرازی فرصت خیابان 
 شیرازی فرصت میدان نبش 

1311311-1111 

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس استان کل دادگستری

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 ـ غربی هدایت خیابان - شیراز

 11 نبش کوچه
3181333-1111 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی (فارس) هازندان سازمان

 ـ عدالت بلوار انتهای - شیراز
 زندان جنب ـ کاوه شهید کوچه

 و آموزش مرکز -شیراز مرکزی
 3 منطقه پژوهش

8133111-1111 

 معاونت
 و ریزیبرنامه
 راهبردی نظارت
 ارتباطات وزارت

 فناوری و
 اطالعات

 صنایع شرکت
 ایران دور راه مخابراتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ردو راه مخابراتی صنایع شرکت

 شیراز - ایران

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

  -مدرس بلوار - شیراز
 -پیام میدان -دوران شهید خیابان

 مرصاد خیابان
1331133-1111 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 روستایی( ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری
 هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 گسترده
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی
 رادیویی انتقال - مخابرات فنی کاردانی
 فیبرنوری و کابل - مخابرات فنی کاردانی
 سوئیچینگ مراکز - مخابرات فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 مخابراتی کارخانجات
 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  مخابراتی کارخانجات

 شیراز - ایران

 دقیق ابزار فنی کاردانی

  -مدرس بلوار - شیراز
  -آزادگان خیابان

 طبیعی تاریخ موزه روبروی
1381131-1111 

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی
 سوئیچینگ مراکز - مخابرات فنی کاردانی

  فنی کاردانی

 پالستیک هایقالب تولید و ساخت - مکانیک
 هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 دایکاست
 زیفل هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش
 جمهوری ارتش

 ایران اسالمی

 و تربیت معاونت
 زمینی نیروی آموزش

 جمهوری ارتش
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا پیاده

 (رستمی سرلشکر شهید)

  – آزادی بلوار - شیراز کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  – تخت باغ چهارراه

 رستمی شهید پیاده آموزش مرکز
3381131-1111 

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  - نزاجا زرهی

 (کرمی سرلشکر شهید)

  – استقالل بلوار - شیراز زرهی خودروهای برق - برق فنی کاردانی
 کرمی شهید زرهی آموزش مرکز

 زرهی خودروهای مکانیک فنی کاردانی 4383133-1111

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 فارس استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس استان انتظامی فرماندهی

 - قاسم شاهزاده چهارراه - شیراز راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
  – جنوبی احمدی خیابان
 فعال شهید آموزشی مجتمع

3181111-1111 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 وزارت آموزش

 پشتیبانی و دفاع
 مسلح نیروهای
 اسالمی جمهوری

 ایران

  صنعتی دانشگاه
 اشتر مالک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هوادریا مجتمع

 دقیق ابزار فنی کاردانی
  ـ چمران بلوار - شیراز

 ـ چمران شهید بیمارستان از بعد
 اشترمالک صنعتی دانشگاه

4333313-1111 

 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 فارس

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه
 شیراز

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کوار پزشکی علوم

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 (ره)خمینی امام بلوار - کوار
8433811-1113 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 بهورزی - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 یاریسالمت ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی
 اهآزمایشگ تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی

 پزشکی تشخیص
  - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی

 استریلیزاسیون و عفونی کنترل تجهیزات

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس استان بهزیستی

 -جنوبی احمدی بلوار - شیراز دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 1 شماره ساختمان -8 شماره کوچه

 (ولیعصر)
1148113-1111 

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارسخلیج ایحرفه و فنی

  -بلوار عدالت  – شیراز قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی
 – (ره)خمینی امام متری 31 خیابان

  –میدان مهارت 
 ایسازمان فنی و حرفه

8383113-1111 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 صنعت - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 المرد شهرستان ایحرفه و فنی

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی

 -مطهری شهید بلوار - المرد
 مهارت خیابان

8333111-1183 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (جهرم) فارس کشاورزی جهاد

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی

 -محبی شهید خیابان - جهرم
 گاز شرکت به نرسیده

1111113-1131 

 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 مرکبات تولید - باغبانی فنی کاردانی
 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (شیراز) فارس کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

  -مدرس بلوار - شیراز
 جانبازان بلوار

1313181-1111 

 دامی محصوالت بهداشت ایحرفه کاردانی
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم ایحرفه کاردانی
 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی

 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 آبیسرد ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 نتیزی آبزیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آرد - غذایی صنایع فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع 

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 آبخیزداری - طبیعی منابع فنی کاردانی
 مرتعداری - طبیعی منابع فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (آبادعلی) فارس کشاورزی جهاد

  شهرستان - آبادکمینعلی خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی
 پردیس -(شهرسعادت) پاسارگاد

 کمین آبادعلی
1343181-1133 

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی

 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 فارس

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (آبادعلی) فارس کشاورزی جهاد

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 شهرستان – آبادکمینعلی
 پردیس -(شهرسعادت) پاسارگاد 

 کمین آبادعلی
1343181-1133 

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 فارس کشاورزی جهاد

 (مرودشت)

 خاک بهسازی و زهکشی - خاک و آب فنی کاردانی

 -خانپل راهسه - مرودشت
 درودزن سد جاده 11 کیلومتر

3443131-1138 

 قند چغندر تولید - زراعی امور فنی کاردانی
 فرنگیتوت پرورش - باغبانی فنی کاردانی

 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 خوراکی روغن - غذایی صنایع فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صدرا کشاورزی آورانفن

 فرنگیتوت پرورش - باغبانی فنی کاردانی

 -زاگرس خیابان - شهرجدیدصدرا
 صدرا هایگلخانه مجتمع

4313384-1111 

 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 دشت تولیدی شرکت
 یک و یک - مرغاب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  تولیدی شرکت

 یک و یک - مرغاب دشت

 شیراز، جاده 131 کیلومتر - شیراز صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  ـ مرغاب دشت -اصفهان

 یک و یک کارخانه
1481311-1183 

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی

 تیصنع تولیدی شرکت
 فراسان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انفراس صنعتی تولیدی شرکت

 تحابوالف خیابان - ارم بلوار - شیراز صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  – دیرین استاد کوچه - خانی
 114 پالک - 3 کوچه نبش

3331318-1111 

 گردشگری ایحرفه کاردانی
 هتلداری ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 تولیدی شرکت
 دنا الستیک

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دنا الستیک تولیدی شرکت

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی

  –بلوار مدرس  – شیراز
 دوران شهید انتهای خیابان

1331138-1111 

 فنی کاردانی
 ودروخ تزئینی و الستیک پالستیک، قطعات - پلیمر 

 ودروخ فومی و کامپوزیتی قطعات - پلیمر فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 پالستیک صنایع فنی کاردانی
 الستیک صنایع فنی کاردانی

 و ساختمان شرکت
 میپتروشی صنایع نصب

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  نصب و ساختمان شرکت

 پتروشیمی صنایع

 – چمران شهید بلوار - شیراز صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  -روبروی استخر انقالب 

 1 کوچه نبش
4343843- 1111 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 یصنعت مجتمع شرکت
 شام شام پروتئینی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شامشام پروتئینی مجتمع

 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 - غفاری ابوذر خیابان - شیراز
 شاممرکز پخش شام – 8 کوچه

1831111-1111 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گوشتی هایفراورده و گوشت - غذایی صنایع

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (شیراز) فارس واحد بازرگانی

 بورس امور ایحرفه کاردانی

 خیابان - مدرس بلوار - شیراز
 جنب - پیام میدان - دوران شهد

 تجارت بانک
1333331-1111 

 بیمه امور ایحرفه کاردانی
 بازاریابی ایحرفه کاردانی

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آباده

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 ـ خیام بلوار ـ آبادجنت - آباده

 فردوس خیابان
1138188-1181 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 علوم، وزارت فارس
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آباده

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ـ خیام بلوار ـ آبادجنت - آباده
 فردوس خیابان

1138188-1181 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 معدنی مواد فراوری - معدن فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پاسارگاد

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

  -فرهنگ خیابان - پاسارگاد
 معرفت خیابان

1333113-1133 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - فرانسوی زبان مترجمی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کازرون

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - کازرون
 ـ سپاه از باالتر -طالقانی خیابان

 کوثر فروشگاه جنب
  :2 شماره ساختمان

 ـ دانشسرا راهسه -قدمگاه خیابان
 نظافت شهید دانش و کار هنرستان

3111131-1131 

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الرستان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

  -شهرجدید - الرستان
 اسالمی جمهوری بلوار

3338813-1181 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ریزنی

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 نیریز، جاده 8 کیلومتر - ریزنی
  دانشگاهی شهرک - شیراز

 (ع) صادق امام
8333331-1113 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 کیفیت کنترل - سیمان صنایع فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



33 

 

 93 سال مهر ایحرفه و کاردانیکاردانی فنی  هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 فارس

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ریزنی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 نیریز، جاده 8 کیلومتر - ریزنی
  دانشگاهی شهرک - شیراز

 (ع) صادق امام
8333331-1113 

 کنترل فنی کاردانی
 گازرسانی فنی کاردانی

 ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی
 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 سیمان صنعت آالتماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 هایآموزش مرکز
 و آزاد عالی
 خاص هایآموزش

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 غدیر آزاد عالی آموزش موسسه

 نو احمدی ابتدای خیابان – شیراز کریم قرآن مبلغ تربیت ایحرفه کاردانی
 مجتمع –اصلی  خیابان -( جنوبی)

 االنبیافرهنگی مذهبی خاتم
1141134-1111 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 سراییمرثیه و مدیحه ایحرفه کاردانی

 نوید آزاد عالی آموزش موسسه
 جنوب پارس

 انیمیشن ایحرفه کاردانی
  ـ چمران بلوار - شیراز

 1 کوچه ـ حافظ بیمارستان روبروی
 333 پالک ـ

4341881-1111 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز خبر

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 :1 شماره ساختمان - شیراز

 – رضایی شهید خیابان
 حجاب استخر روبروی 

 فخرآباد فلکه :2 شماره ساختمان
 -( متر 111) وصال 4 کوچه -

 عرشیا مبل فوقانی طبقه
3131183-1111 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی فارس استان زیارت و حج

 و زرگری بلوار حدفاصل - شیراز
 - خدادوست دکتر بیمارستان

 - اول طبقه - قرآن علوم دانشکده
 زیارت و حج مرکز

4331311-1111 

 کشور وزارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز فارس استانداری
 فیروزآباد فرمانداری

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ جنوبی آزادی خیابان - فیروزآباد
 ولی پوریای خیابان

4314844-1113 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 و هاشهرداری سازمان
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 شیراز شهرداری

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی

  ـ گلستان شهرک - شیراز
 ـ گلسرخ خیابان ـ غدیر بلوار

 بهاران ورزشی مجتمع جنب
4313381-1111 

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 شهرسازی فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 نیرو وزارت
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 برق و آب صنعت

 پژوهشی و آموزشی مجتمع
 فارس

 ـ امیرکبیر بلوار انتهای - شیراز انتقال - برق فنی کاردانی
 ـ توانیر خیابان ـ راه پلیس از بعد

 انبار مجاور ـ 81 کوچه
 برق مرکزی 

8311111-1111 

 توزیع - برق فنی کاردانی
 آب خانهتصفیه و شبکه - عمران فنی کاردانی
 زمینی زیر هایآب منابع - عمران فنی کاردانی

 حرارتی نیروگاه - مکانیک فنی کاردانی

  و شهید بنیاد قزوین
 ایثارگران امور

  ریزیبرنامه ستاد
 آموزشی فرهنگی امور

 ایثارگر و شاهد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایثارگران امور و شهید بنیاد

 قزوین استان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 چهار ـ فلسطین خیابان - قزوین
 - یکم مسکن کوچه ـ عمران راه

 3 منطقه شهرداری جنب
11133118-138 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 قزوین

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

  ـ بهشتی شهید بلوار - قزوین
 استان احمرهالل جمعیت جنب

 قزوین
11148813-138 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین دانشگاهی جهاد

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 - شمالی خیام خیابان - قزوین
ساختمان  – ملت بانک جنب

 آموزشی جهاد دانشگاهی
11138111-138 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین واحد کارگر خانه

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  – البرز صنعتی شهرک
 معلم بلوار – بسیج میدان

13334118-138 

 صنفی واحدهای حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 استان کل دادگستری قضاییه قوه
 قزوین

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین استان کل دادگستری

 فلسطین چهارراه - قزوین ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
  شورای سابق اداری ساختمان)

 (اختالف حل
11488111-138 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین استان بهزیستی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 ـ کرج قزوین، قدیم جاده - قزوین
  ـ صنعتی شهر راهسه به نرسیده
 شهید تن 13 بهزیستی مجتمع

11333444-138 

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 برادران 1 شماره ایحرفه و فنی

 زنانه آرایش ایحرفه کاردانی

 ـ مدو فلکه - البرز صنعتی شهرک
 ییبها شیخ خیابان ـ میرداماد بلوار
 الکتریک سپهر کارخانه جنب ـ

13333134-138 

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 قیمتی هایسنگ تراش - جواهر و طال ایحرفه کاردانی

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز سیمرغ شرکت
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی سیمرغ شرکت

  - قدس شهرک - آبیک
  – ارتش شهدای بلوار

 مجتمع ادارات آبیک
13838811-138 

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین کشاورزی جهاد

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 به قزوین جاده 8 کیلومتر - قزوین

 پپم ایستگاه از قبل ـ تاکستان
مجتمع آموزشی  ـ اقبالیه بنزین

 قزوین کشاورزی جهاد سازمان
11333343-138 

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 انگور فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی
 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 قزوین

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین کشاورزی جهاد

 به قزوین جاده 8 کیلومتر - قزوین طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 پپم ایستگاه از قبل ـ تاکستان

مجتمع آموزشی  ـ اقبالیه بنزین
 قزوین کشاورزی جهاد سازمان

11333343-138 

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 پویش شرکت
 سیمینپارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (سیمین پارت پویش) کاسپین

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 ـ خمینی امام خیابان - قزوین
 تبریز خیابان

13338831-138 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 اریتج هایمجتمع سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز شیمی سمبل شرکت
 شیمی سمبل شرکت

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 8 کوچه -خرمشهر خیابان - قزوین
 31 پالک –( تبریزی اصل)

11883318-138 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز مهرام صنعتی شرکت
 مهرام صنعتی شرکت

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

  شمالی مدرس بلوار - قزوین
 81 کوچه نبش ـ

11133341-138 

 بازاریابی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 خوراکی روغن - غذایی صنایع فنی کاردانی
 کنسرو و کمپوت - غذایی صنایع فنی کاردانی

  صنعتی شرکت
 محرکه نیرو

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 محرکه نیرو

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  – البرز صنعتی شهرک
 نیرومحرکه صنعتی شرکت جنب

13313381-138 

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دقیق ابزار فنی کاردانی

 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی

 فلزات آزمون - متالورژی فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 زیفل هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی
 جفور هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 یمکانیک هایسیستم مونتاژ - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 قزوین

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دنده فنی خدمات

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ـ طالقانی... ا آیت خیابان - قزوین
 ـ ارشاد کوچه ـ ارشاد سینما جنب

 11 پالک
13313811-138 

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین فنون و علوم

 بورس امور ایحرفه کاردانی

  – محمدیه شهر - قزوین
 دانشگاه بلوار

13811181-138 

 اصناف حقوقی مشاوره - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 ربات فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کنترل فنی کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 الموت

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  – کالیهمعلم
 دشتملک اداری و تجاری مجتمع

11433313-138 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 آبیسرد ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 طبیعی منابع حمایت و حفاظت - طبیعی منابع

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 قزوین استان

 بازیگری ایحرفه کاردانی
  ـ میرعماد میدان - قزوین

 دروازه جنب ـ حافظ کوچه نبش
 کوشک درب

11131183-138 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 قزوین

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین شهرداری

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 -اسالمی جمهوری بلوار - قزوین
  – شهدا گلزار روبروی
 اصفهان خیابان ابتدای

11818111-138 

 تاکسیرانی ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 دیواری نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

  وزارت
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه دفتر
 و ورزش وزارت تربیتی

 جوانان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قزوین جوانان و ورزش کل اداره

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

 ـ نوروزیان خیابان انتهای - قزوین
 سردار هزارنفری 18 استادیوم

 ابوترابی آزادگان
11483311-138 

 کتبالبس پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 واندوتک پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 میدانی و دو پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ایحرفه کاردانی
 ژیمناستیک پایه مربیگری - بدنی تربیت

 اشن پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تبالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 راتهکا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تیکش پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 یبالوال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 قم

 مقدسه آستانه
 حضرت

 (س)معصومه

 فرهنگی موسسه
 زائر اقتصادی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زائر اقتصادی فرهنگی موسسه

 زائرین امور ایحرفه کاردانی
 -1 کوچه -دورشهر خیابان - قم

  – شهید بنیاد جنب
 شفیعه ساختمان

11811111-138 

 کریم قرآن مبلغ تربیت ایحرفه کاردانی
 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 جمعیت
 احمر هالل 

 اسالمی جمهوری
 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

  – ساحلی خیابان - قم
 11 کوچه نبش - استانداری از بعد

11111118-138 

 ایحرفه کاردانی
 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی قم دانشگاهی جهاد

 خیابان - مطهری میدان - قم
 3 پالک - 3 کوی - پورزند شهید

14418818-138 
 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گردشگری معاونت
 قم استان دستی صنایع

 شهرداری میدان ـ نواب بلوار - قم چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
  – علوی متری 14 ـ

 زاگرس رستوران جنب
14483131-138 

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی قم استان کل دادگستری

 چهارراه ـ سعیدی میدان - قم
 ایستگاه خیابان ـ غفاری شهید
 388 پالک ـ( سپاه)

14431331-138 

 علوم جهانی مرکز
 قم اسالمی

 علوم جهانی مرکز
 قم اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی علوم جهانی دانشگاه

  راهی سه ـ امین بلوار - قم فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 اسالمی علوم دانشگاه ـ ساالریه

13111333-138 
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 امور وزارت
 دارایی و اقتصادی

 مالیاتی امور سازمان
 کشور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی قم مالیاتی

  صدر موسی امام بلوار - قم
 11 کوچه ـ( فرج خاک)

14413334-138 

 گروه آموزشی هیوا
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 قم

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان ایحرفه و فنی کل اداره

 قم

 دقیق ابزار فنی کاردانی

  –( ره)خمینی امام خیابان - قم
 ـ دستغیب شهید پل از بعد

  -وظیفه نظام روبروی
 3 کوچه انتهای

14433381-138 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
( ع) رضا امام ایحرفه و فنی

 پردیسان

  -پردیسان شهرک - قم لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 ـ سلمان بلوار ـ دانشگاه بلوار

 دهالویه خیابان
13813331-138 

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم کشاورزی جهاد

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

  – خمینی امام خیابان - قم
  – تولیدارو متری 14 روبروی

 کشاورزی بانک سرپرستی جنب
14418331-138 

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 و صنایع سازمان
 قم استان معادن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم معادن و صنایع

 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 درمانگاه مقابل - امام میدان - قم

 11 کوچه نبش - دارالشفا
14411118-138 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 هایشهرک شرکت
 قم استان صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 صنعتی هایشهرک شرکت

 قم استان

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 تهران، قدیم جاده 31 کیلومتر - قم
 میدان - شکوهیه صنعتی شهرک
 - ایخامنه... ا آیت بلوار - صنعت

 رجایی شهید بلوار
11133311-138 

 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 مبلمان تولید - چوب صنایع فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم استان زیارت و حج

 - یاسر عمار متری 18 بلوار - قم زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی
 جنب - قدوسی شهید خیابان

 پسران ایحرفه و فنی آموزشکده
11118848-138 

 سراییمرثیه و مدیحه ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم واحد هنر و فرهنگ

  ـ لواسانی شهید خیابان - قم فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 فرهنگی مجتمع ـ 3 کوچه جنب

 لواسانی شهید هنری
11113838-138 

 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز قم استانداری
 قم استانداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی
 - یاسر عمار متری 18 - قم

 بنیاد جنب - ادارات مجتمع
 (سابق فرمانداری) نخبگان

11111184-138 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 دفتری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 

 و هاشهرداری سازمان
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قم شهرداری

 - کارگر خیابان - امام میدان - قم داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 یباکر شهید ساختمان - پل از بعد

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 18888318-138

 کردستان

 جمعیت
 احمر هالل 

 اسالمی جمهوری
 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
  ـ اکباتان خیابان - سنندج
 احمر هالل جمعیت روبروی

3333881-1811 

 ایحرفه کاردانی
 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج دانشگاهی جهاد

 بانکی امور ایحرفه کاردانی
 سهروردی میدان - سنندج

 لممع تربیت مجتمع -(آبادفیض)
 3 پلهراه -8 بلوک ـ مدرس شهید

3314311-1811 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 کردستان

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

 جهاد کاربردی - علمی
 دانشگاهی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج دانشگاهی جهاد

 سهروردی میدان - سنندج هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی
 لممع تربیت مجتمع -(آبادفیض)

 3 پلهراه -8 بلوک ـ مدرس شهید
3314311-1811 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی
 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گردشگری معاونت
 سنندج دستی صنایع

 -فلسطین خیابان انتهای - سنندج چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 –ور نپیام جامع دانشگاه از ترپایین

 جنب کارواش
1383131-1811 

 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان کل دادگستری

 - سهروردی میدان - سنندج قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی
 - مدرس شهید آموزشی مجتمع

 دوم ورودی - 1 بلوک
3311111-1811 

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 کل ستاد آموزش

 پاسداران سپاه

 سپاه فرماندهی
 انقالب پاسداران
 استان اسالمی

 کردستان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان -( ع) حسین امام

 کردستان

  – جم جام خیابان - سنندج کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 سیما و صدا جنب

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی 4438148-1811

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

  -بهاران شهرک - سنندج
  خیابان انتهای - 1/13 فاز

 شهریار استاد
1333413-1811 

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
 بیمه امور ایحرفه کاردانی
 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 یاریسالمت ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 سنندج ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

  کمربندی خیابان - سنندج
 نساجی جنب -محمدی بهشت

1181411-1811 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 ساختمان - انرژی ممیزی فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کامیاران ایحرفه و فنی

 دقیق ابزار فنی کاردانی

 امام شهرک - کامیاران
1833388-1813 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی

 کشاورزی جهاد 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان استان کشاورزی جهاد

 (سنندج)

 کشاورزی آب توزیع و انتقال - خاک و آب فنی کاردانی

  ـ پاسداران بلوار - سنندج
 پیام شهرک جنب

1333111-1811 

 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی
 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 فرنگیتوت پرورش - باغبانی فنی کاردانی
 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 باغی تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 مدیریت سازمان
 صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جسنند صنعتی مدیریت سازمان

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
  :1 شماره ساختمان - سنندج

 چمن و تکیه بلوار
  :2 شماره ساختمان

  ـ سهروردی میدان
 –مدرس  شهید معلم تربیت مرکز

 3بلوک 
4443431-1811 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انکردست استان بازرگانی سازمان

  – پاسداران خیابان - سنندج بازاریابی ایحرفه کاردانی
 معاونت جنب - بهاره پاساژ پشت

 استان انتظامی فرماندهی اجتماعی
 کردستان

1313884-1811 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 کردستان

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 انکردست استان بازرگانی سازمان

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

  – پاسداران خیابان - سنندج
 معاونت جنب - بهاره پاساژ پشت

 استان انتظامی فرماندهی اجتماعی
 کردستان

1313884-1811 

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بیجار

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 - محمودآباد میدان - بیجار
 آزاد دانشگاه جنب - هواشناسی

 بیجار واحد اسالمی
3311181-1813 

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  ایحرفه کاردانی
 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 سنندج

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 - قانع میدان - بهاران - سنندج

 بوعلی بلوار
1331131-1811 

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 قروه

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 - چمران شهید خیابان - قروه
  –( ع) حسین امام میدان

 بعثت شهرک
8333331-1813 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 استخراج - معدن فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کردستان 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 –بلوار شهید چمران  – سنندج
 چمن و انتهای تکیه
4443811-1811 

 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 برداریتصویر - سینما ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دیواندره شهرداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

  -کشاورز کوی - دیواندره
 ملت پارک پشت

1134111-1813 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



111 

 

 93سال مهر ای های کاردانی فنی و کاردانی حرفه(: استان، ارگان، دستگاه متقاضی، مرکز آموزشی، رشته تحصیلی، نشانی و تلفن مراکز آموزشی در دوره4ادامه جدول شماره )

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 کرمان

 بنیاد شهید و 
 امور ایثارگران

 ریزی ستاد برنامه
امور فرهنگی آموزشی 

 شاهد و ایثارگر

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 استان کرمان

 ای امور فرهنگیکاردانی حرفه

 سه راه سیلو ـ  -کرمان 
اول بزرگراه امام خمینی )ره( ـ 

 جنب دانشکده دادبین

3113834-1131 

 حسابداری دولتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه
 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 جمعیت 
هالل احمر 

جمهوری اسالمی 
 ایران

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی –علمی 

 هالل ایران 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان کرمانهالل

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه

  -بهمن 33بلوار  -کرمان 
 احمر جنب جمعیت هالل

 شهرستان کرمان
1138111-1131 

 ای امداد و نجات شهریکاردانی حرفه
 ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانی حرفه

 ای کاردانی حرفه
 پیمایی و کوهنوردیمربیگری پایه کوه -تربیت بدنی 

 دارویاری -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه

 جهاد دانشگاهی
مرکز آموزش عالی 

 کاربردی  -علمی 
 جهاد دانشگاهی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی زرند

 دولتیحسابداری  -ای حسابداری کاردانی حرفه

خیابان  -شهرک والیت -زرند 
 کارگر
3331311-1133 

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه

 کاردانی فنی
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات  

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی سیرجان

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری حرفهکاردانی 

میدان امام علی)ع(  -سیرجان 
)پلیس راه( ـ ابتدای بلوار سید 

 الدین اسدآبادیجمال
3338111-1138 

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی 
 گستردههای اینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی کرمان

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 :1ساختمان شماره  -کرمان 
بهمن ـ میدان  33انتهای بلوار 

 -پور)پژوهش(مهندس افضلی
 خیابان اسدآبادی ـ 

 1نبش کوچه شماره 
بلوار جمهوری  :2ساختمان شماره 

 -اسالمی ـ نرسیده به چهارراه شفا
 جنب تاالر ملل

 باغ ملی :3ساختمان شماره 
  :4ساختمان شماره 
 نبش بلوار حمزه

1111144-1131 

 حسابرسی -ای حسابداری حرفهکاردانی 
 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه

 کاردانی فنی ربات
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی شهرسازی
 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 

 ساختههای پیشسازه -کاردانی فنی عمران 
 نگهداری و مرمت ساختمان -فنی عمران کاردانی 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 های کامپیوتریسیستم -کاردانی فنی کامپیوتر 
 معماری روستایی -کاردانی فنی معماری 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

خانه کارگر 
جمهوری اسالمی 

 ایران

 خانه کارگر 
 جمهوری اسالمی ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد رفسنجان

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

جاده  3کیلومتر  -رفسنجان 
 کمربندی یزد، کرمان

1311841-1133 

 حقوق ثبتی -ای حقوق حرفهکاردانی 
 کاردانی فنی بازرسی جوش

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 گریریخته -کاردانی فنی طال و جواهر 
 گریریخته -کاردانی فنی متالورژی 

 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 
 آالت صنعتیماشینتعمیرات  -کاردانی فنی مکانیک 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد کرمان

 مشاوره حقوقی اصناف -ای بازرگانی کاردانی حرفه

 -بلوار باستانی پاریزی -کرمان 
 جنب شرکت فرش

1133884-1131 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 کرمان

سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع 

دستی و 
 گردشگری

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  معاونت گردشگری
 خدمات جهانگردی استان کرمان

 سفال و کاشی سنتی -ای صنایع دستی کاردانی حرفه

 -خیابان شهید بهشتی  -کرمان 
 نرسیده به  -سمت راست 

 چهارراه باغ ملی
3313184-1131 

 فرش دستباف -صنایع دستی ای کاردانی حرفه
 مصنوعات چوبی -ای صنایع دستی کاردانی حرفه

 ای گردشگریکاردانی حرفه
 ای هتلداریکاردانی حرفه

 نقاشی -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه
 نقاشی ایرانی -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه
 نقاشی دیواری -تجسمی ای هنرهای کاردانی حرفه

 قوه قضاییه
موسسه آموزش عالی 

کاربردی  -علمی 
 شهید قدوسی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 دادگستری کل استان کرمان

خیابان سپهبد قرنی ـ  -کرمان  حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 4نبش کوچه شماره 

3318138-1131 
 قضاییدستیاری  -ای حقوق کاردانی حرفه

 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ها )کرمان(سازمان زندان

 ای اصالح و تربیتکاردانی حرفه

 -بزرگراه امام خمینی -کرمان 
 های استانجنب اداره کل زندان

1338118-1131 

 حسابداری دولتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 نگارش حقوقی -ای حقوق کاردانی حرفه

 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

معاونت تربیت و 
آموزش نیروی 

 انتظامی

فرماندهی انتظامی 
 استان کرمان

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 استان کرمانفرماندهی انتظامی 

 -شهرک شهید مطهری  -کرمان  زیمربیگری پایه تیراندا -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه
 جنب پمپ گاز

3181811-1131 
 امور ضابطین قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 نگارش حقوقی -ای حقوق کاردانی حرفه

موسسه آموزش 
 عالی 

کاربردی -علمی
 مهارت

شرکت تعاونی 
گستر زیبای دانش

 شایان

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 گستر شرکت تعاونی دانش
 زیبای شایان

 ای آرایش زنانهکاردانی حرفه

 -خیابان شهید بهشتی  -کرمان 
 3کوچه 
3333348-1131 

 ای پیرایش زنانهکاردانی حرفه
 ای پیرایش مردانهکاردانی حرفه

 ای گریمکاردانی حرفه
 ای مراقبت زیبایی پوست و موکاردانی حرفه

وزارت ارتباطات 
و فناوری 
 اطالعات

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  شرکت مخابرات ایران
 مخابرات کرمان

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

اول بلوار  -میدان آزادی  -کرمان 
 چهارراهنرسیده به  -شهید صدوقی 
 سمت چپ -فیروزه 

1311111-1131 

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، 

 درمانی بم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

 درمانی بم

 خیابان -کمربندی ولیعصر  -بم  بهورزی -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه
 جنب هنرستان کافی -رازی 

3311811-1133 
 دارویاری -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه
 داریمطب -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه

وزارت تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 بهزیستی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان کرمان

 امور بیمهای کاردانی حرفه

  -بلوار جمهوری -کرمان 
 بعد از چهارراه فرهنگیان

3118348-1131 

 ای امور تعاونکاردانی حرفه
 نمربیگری ورزش معلولی -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه

 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
 اجتماعیاورژانس  -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه
 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه
 مددکاری کودک -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی بم استان کرمان

الدین خیابان سید جمال -بم  دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
 المهدی شرقیخیابان  -اسدآبادی

3311883-1133 
 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه
 مددکاری کودک -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای بردسیرفنی و حرفه

 ای آرایش زنانهکاردانی حرفه

 -رضا )ع(بلوار امام -بردسیر 
 روبروی اداره راه و ترابری

8331311-1133 

 فرش دستباف -ای صنایع دستی کاردانی حرفه
 ای طراحی لباسکاردانی حرفه

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 کاردانی فنی جوشکاری

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای جیرفتفنی و حرفه

 ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه

بلوار پیامبر اعظم )ص(  -جیرفت 
 روبروی آب و خاک -

3118311-1138 

 فرش دستباف -ای صنایع دستی کاردانی حرفه
 تاسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 

 کاردانی فنی جوشکاری
 کاردانی فنی گازرسانی

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای راورفنی و حرفه

 شهید کاربخشبلوار  -راور  برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 کاردانی فنی مکانیک خودرو 1131343-1133

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 کرمان

وزارت تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شهید کاربخشبلوار  -راور  سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم ای راورفنی و حرفه

1131343-1133 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای کرمانفنی و حرفه

 برقیکاردانی فنی آسانسور و پله

 -اسالمیبلوار جمهوری  -کرمان 
بعد از چهارراه امیرکبیر ـ مجتمع 

 ایآموزشی مرکز فنی و حرفه
3131131-1131 

 کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
 کاردانی فنی بازرسی جوش

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 کاردانی فنی جوشکاری

 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 
 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 
 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای کوهبنانفنی و حرفه

 تاسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 
 -بلوار امام رضا )ع(  - کوهبنان

 نبش خیابان مهارت
3138111-1133 

 کاردانی فنی جوشکاری
 اکتشاف -کاردانی فنی معدن 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 وزارت 
 جهاد کشاورزی

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 جهاد کشاورزی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 و کهنوججهاد کشاورزی جیرفت 

 تولیدات باغی -کاردانی فنی باغبانی 
  –جیرفت 

 جاده عنبرآباد 18کیلومتر 
1311381-1138 

 ایتولیدات گلخانه -کاردانی فنی باغبانی 
 گل و گیاهان زینتی -کاردانی فنی باغبانی 

 پزشکیکاردانی فنی گیاه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 کرمانجهاد کشاورزی 

 یاری دامپزشکیای بهداشتکاردانی حرفه
جاده زرند ـ  11کیلومتر  -کرمان 

 مرکز آموزش کشاورزی کرمان
3338181-1131 

 تولید و فراوری پسته -کاردانی فنی باغبانی 
 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی باغبانی 

 پزشکیکاردانی فنی گیاه

کاربردی  -علمی مرکز آموزش 
 جهاد کشاورزی کرمان )باغین(

 جاده سیرجان 1کیلومتر  -باغین  غیهای زراعی و بامکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
 آبخیزداری -کاردانی فنی منابع طبیعی  1113111-1131

 وزارت 
 راه و شهرسازی

 سازمان 
 هواپیمایی کشور

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 هواپیمایی ماهانشرکت 

 ای میهمانداری هواپیماکاردانی حرفه

بلوار جمهوری اسالمی ـ  -کرمان 
 انتهای بلوار حجاج

3411381-1131 

 کاردانی فنی اویونیک هواپیما
 کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

 کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
 پروازکاردانی فنی دسیپچری 

 PPLخلبانی  -کاردانی فنی هوانوردی 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سنگ شرکت زغال
 کرمان

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 سنگ کرمانشرکت زغال

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه

 -اله صدوقیخیابان آیت -کرمان 
 آموزشگاه معدنی

3111118-1131 

 های کامپیوتریشبکهکاردانی فنی 
 سازیتونل -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 استخراج -کاردانی فنی معدن 
 اکتشاف -کاردانی فنی معدن 

 های تزئینیفراوری سنگ - کاردانی فنی معدن
 های ساختمانیفراوری سنگ - کاردانی فنی معدن

 فراوری مواد معدنی - کاردانی فنی معدن
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

شرکت ملی صنایع 
 مس ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 مجتمع مس سرچشمه

 مجتمع مس سرچشمه -رفسنجان  کاردانی فنی ابزار دقیق
 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک  3888131-1131

موسسه آموزش عالی 
کاربردی  -علمی 

صنعت، معدن و 
 تجارت

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بلداالمین

 ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانی حرفه

بزرگراه شمالی پمپ  -کرمان 
جاده قدیم زرند ابتدای  -بنزین

 )بلوار بلداالمین(
1113133-1131 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 کاردانی فنی ابزار دقیق

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 کاردانی فنی جوشکاری

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 های کامپیوتریسیستم -کاردانی فنی کامپیوتر 

 کاردانی فنی کنترل

 گروه آموزشی هیوا
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 کرمان

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

موسسه آموزش عالی 
کاربردی  -علمی 

صنعت، معدن و 
 تجارت

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بلداالمین

 گریریخته -کاردانی فنی متالورژی 

بزرگراه شمالی پمپ  -کرمان 
ابتدای جاده قدیم زرند  -بنزین

 )بلوار بلداالمین(
1113133-1131 

 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 
 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 سازمان بازرگانی استان کرمان

خیابان زرسیف ـ روبروی  -کرمان  ای امور بیمهکاردانی حرفه
 خانه معلم ـ کوچه شماره ششم

1138341-1131 
 مالیاتیحسابداری  -ای حسابداری کاردانی حرفه

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بم

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 خیابان فردوسی -بم 
3318813-1133 

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 خدمات قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه
 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی 
 گستردههای اینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شهر بابک

 ای کاردانی حرفه
 مربیگری پایه آمادگی جسمانی -تربیت بدنی 

 -بزرگراه خلیج فارس  -بابک شهر
  –میدان قائم  -خیابان قائم 

 خیابان دانشگاه
33311131-1133 

 ای کاردانی حرفه
 مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایران -تربیت بدنی 

 حسابداری دولتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 جوشکاریکاردانی فنی 
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 استخراج -کاردانی فنی معدن 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

های مرکز آموزش
عالی آزاد و 

های خاص آموزش
 دانشگاه جامع 

 کاربردی -علمی 

موسسه آموزش عالی آزاد 
 نوبنیاد سیرجان

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 -شهرک صنعتی  -سیرجان 
 روبروی چوب فروشی یزدی

3334133-1138 

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 نگهداری و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 فرهنگ و هنر

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 استان کرمان

 ای امور فرهنگیکاردانی حرفه

  –میدان خواجو  -کرمان 
 بهمن 33ابتدای بلوار 
3341138-1131 

 رسانیای امور کتابداری و اطالعکاردانی حرفه
 ای روابط عمومیکاردانی حرفه

 سازیفیلم -ای سینما کاردانی حرفه
 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای امور حج و زیارتکاردانی حرفه حج و زیارت استان کرمان

 -بلوار جمهوری اسالمی -کرمان 
 1کوچه  -بلوار فارابی

3313181-1131 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 حوزه هنری واحد کرمان

 خیابان گلدشت ـ -کرمان  ای تربیت مربی قرآن کریمکاردانی حرفه
 نبش خیابان عباد

1311111-1131 
 ای طراحی لباسکاردانی حرفه

 گرافیک -تجسمی ای هنرهای کاردانی حرفه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  استانداری کرمان وزارت کشور
 استانداری کرمان

 حسابداری دولتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

  -بلوار جمهوری -کرمان 
  -خیابان شهید شیروانی

 دفتر آموزش و پژوهش
3811381-1131 

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 ای روابط عمومیکاردانی حرفه

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 امور دفتری -ای مدیریت کاردانی حرفه

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 وزارت کشور کرمان

 استانداری کرمان

کاربردی  -آموزش علمی مرکز 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم استانداری کرمان

  -بلوار جمهوری -کرمان 
  -خیابان شهید شیروانی

 دفتر آموزش و پژوهش
3811381-1131 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 کهنوج

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه

مصطفی  خیابان شهید -کهنوج 
 میدان ستاد -خمینی

8311813-1133 

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو
 کامپیوتریسازی برنامه -افزار کاردانی فنی نرم

ها و سازمان شهرداری
 های کشوردهیاری

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
های سازمان همیاری شهرداری

 استان کرمان

 ای امداد و نجات شهریکاردانی حرفه

ابتدای  -میدان آزادی -کرمان 
سمت چپ  -بلوار شهید صدوقی

 جنب بانک ملی ایران
3383844-1131 

 امور دهیاری و شوراهاای کاردانی حرفه
 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 ای روابط عمومیکاردانی حرفه
 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه

 گل و گیاهان زینتی -کاردانی فنی باغبانی 
 کاردانی فنی شهرسازی

 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 
 ترافیک شهری -کاردانی فنی عمران 

 حمل و نقل شهری -کاردانی فنی عمران 
 راهسازی -کاردانی فنی عمران 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شهرشهرداری امین

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 )ره( خیابان امام -شهر امین –انار 

 تولید و فراوری پسته -کاردانی فنی باغبانی  1131811-1133
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 کرمانشاه

بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران

ریزی امور ستاد برنامه
فرهنگی آموزشی شاهد 

 و ایثارگر

 کاربردی -مرکز آموزش علمی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 استان کرمانشاه

 خیابان تختی  -کرمانشاه  ای امور فرهنگیکاردانی حرفه
روبروی اداره کل  -)گمرک سابق( 

 گمرکات استان کرمانشاه
1311831-1811 

 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه

 اداریامور  -ای مدیریت کاردانی حرفه

 جمعیت 
هالل احمر 

جمهوری اسالمی 
 ایران

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 هالل ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان کرمانشاههالل

 ای اطفای حریق شهریکاردانی حرفه

 –بلوار کمربندی غربی  –کرمانشاه 
جنب قرارگاه  -زیرپل الهیه 

 رمضان
8183134-1811 

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه
 ای امداد و نجات شهریکاردانی حرفه

 ای کاردانی حرفه
 پیمایی و کوهنوردیمربیگری پایه کوه -تربیت بدنی 

 دارویاری -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه

 جهاد دانشگاهی
مرکز آموزش عالی 

 کاربردی  -علمی 
 جهاد دانشگاهی

کاربردی  -آموزش علمی مرکز 
 جهاد دانشگاهی کرمانشاه

 حسابرسی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 -بهمن 33راه سه -کرمانشاه 
 خیابان جهاد دانشگاهی ـ 
 ساختمان جهاد دانشگاهی

8331333-1811 

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی شهرسازی

 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 های کامپیوتریسیستم -کاردانی فنی کامپیوتر 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع 

دستی و 
 گردشگری

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  معاونت گردشگری
 ای گردشگریکاردانی حرفه میراث بیستون

چهار راه مصطفی امامی  -کرمانشاه 
 روبروی سازمان آب و  -

ساختمان سابق  -فاضالب استان 
 صنایع دستی

8311113-1811 

 قوه قضاییه
موسسه آموزش عالی 

کاربردی  -علمی 
 شهید قدوسی

کاربردی  -آموزش علمی مرکز 
 دادگستری کل استان کرمانشاه

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
خیابان  -گلستان  -کرمانشاه 

 کوی سازمان بازرسی -گلسرخ 
8183811-1811 

 خدمات قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه
 دستیاری قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 شورای حل اختالف - ای حقوقکاردانی حرفه

معاونت تربیت و 
آموزش نیروی 

 انتظامی

فرماندهی انتظامی 
 استان کرمانشاه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
فرماندهی انتظامی استان 

 کرمانشاه

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه
 رالهدی صدخیابان بنت -کرمانشاه 

 زیمربیگری پایه تیراندا -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه 8313318-1811
 ای تکنولوژی آموزشیکاردانی حرفه

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



118 

 

 93سال مهر ای های کاردانی فنی و کاردانی حرفه(: استان، ارگان، دستگاه متقاضی، مرکز آموزشی، رشته تحصیلی، نشانی و تلفن مراکز آموزشی در دوره4ادامه جدول شماره )

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 کرمانشاه

وزارت تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 بهزیستی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان کرمانشاه

پاسداران ـ میدان سپاه  -کرمانشاه  دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
 بلوار زن ـ خیابان بهزیستی

8181188-1811 
 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه
 مراقبت سالمندان -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای پاوهفنی و حرفه

 تاسیسات الکتریکی ساختمان -فنی برق کاردانی 
 مرداد 34خیابان  -پاوه 

1331118-1813 
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای سنقرفنی و حرفه

 -میدان شهید دکامی  -سنقر  ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه
 خیابان مهارت

3318111-1818 
 فرش دستباف -ای صنایع دستی کاردانی حرفه

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
های ای مهارتفنی و حرفه

 پیشرفته کرمانشاه

 ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه

 -بلوار شهید بهشتی  -کرمانشاه 
 -خیابان شهید ممتاز غیرتمند 

 جنب  -تر از کالنتری پایین
 اداره حج و اوقاف

8118381-1811 

 کاردانی فنی ابزار دقیق
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 کاردانی فنی جوشکاری
 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 

 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 
 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 وزارت 
 جهاد کشاورزی

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 جهاد کشاورزی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 

 )ماهیدشت(

 انتقال و توزیع آب کشاورزی -کاردانی فنی آب و خاک 

جاده  31کیلومتر  -کرمانشاه 
 آباد غرباسالم

3433118-1813 

 های روغنیتولید دانه -کاردانی فنی امور زراعی 
 تولیدات زراعی -کاردانی فنی امور زراعی 
 تولیدات باغی -کاردانی فنی باغبانی 

 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی باغبانی 
 پزشکیفنی گیاهکاردانی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزی کرمانشاه 

 )سر پل ذهاب(

 تولیدات زراعی -کاردانی فنی امور زراعی 

جاده  1کیلومتر  -ذهاب سرپل
 قصر شیرین ـ روبروی هواشناسی

3333313-1813 

 تولید سبزی و صیفی -کاردانی فنی باغبانی 
 تولید مرکبات -باغبانی کاردانی فنی 

 تولیدات باغی -کاردانی فنی باغبانی 
 آبیتکثیر و پرورش ماهیان گرم -کاردانی فنی شیالت 

 کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 شرکت تولیدی 
 پویا غرب

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت تولیدی پویا غرب

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

  -شهرصنعتی -کرمانشاه 
 بلوار پویا -جاده سنندج

3381181-1811 

 کاردانی فنی بازرسی جوش
 کاردانی فنی جوشکاری
 صنعتی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

 گریریخته -کاردانی فنی متالورژی 
 یهای فلزساخت و تولید قالب -مکانیک کاردانی فنی 

 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 آباد غرباسالم

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 خیابان  -غرب آباداسالم
 شهید چمران ـ خیابان شهید 

 همت میره بیگی
8338183-1813 

 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه
 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان -فنی مکانیک کاردانی 

 یهای فلزساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم
 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 )ع(امام رضا 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

  –غرب آباداسالم
 بلوار شهید مطهری

8333433-1813 

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 دستیاری قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه
 داخلیمعماری  -ای معماری کاردانی حرفه

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات  

 گروه آموزشی هیوا
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 کرمانشاه

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 امام رضا )ع(

 های کامپیوتریسیستم -فنی کامپیوتر کاردانی 

  –غرب آباداسالم
 بلوار شهید مطهری

8333433-1813 

 کاردانی فنی کنترل
 معماری روستایی -کاردانی فنی معماری 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 

 مکانیک خودروکاردانی فنی 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 روانسر

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 -میدان زمین شهری -روانسر 
 خیابان خرداد -بلوار فرهنگیان

4831881-1813 

 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 فرهنگ و هنر

کاربردی  -آموزش علمی مرکز 
 کرمانشاه 1فرهنگ و هنر واحد 

 ای امور فرهنگیکاردانی حرفه

اله آقا شیخ میدان آیت -کرمانشاه 
محمد هادی جلیلی ـ ابتدای خیابان 

 آباد ـ ساختمان وحدتفیض
8383818-1811 

 ای تبلیغاتکاردانی حرفه
 ای خبرنگاریکاردانی حرفه

 ای روابط عمومیحرفهکاردانی 
 برداریتصویر -ای سینما کاردانی حرفه

 نوازندگی ساز ایرانی -ای موسیقی کاردانی حرفه
 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 نقاشی -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 وزارت نیرو
موسسه آموزش عالی 

کاربردی  -علمی 
 برق صنعت آب و

 مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب

خیابان شهید علی  -کرمانشاه  تاسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 
امجدیان )سیلو( ـ جنب شرکت 

 توزیع برق کرمانشاه
8314111-1811 

 های آبیسازه -کاردانی فنی عمران 

کهگیلویه 
 و بویراحمد

 جمعیت 
هالل احمر 

جمهوری اسالمی 
 ایران

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 هالل ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان هالل

 کهگیلویه و بویراحمد

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه

 -چهارراه هالل احمر  -یاسوج 
 خیابان شهید منتظری

3313884-1131 

 ای امداد و نجات شهریکاردانی حرفه
 امور فرهنگیای کاردانی حرفه

 ای کاردانی حرفه
 پیمایی و کوهنوردیمربیگری پایه کوه -تربیت بدنی 

 دارویاری -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه

 جهاد دانشگاهی
مرکز آموزش عالی 

 کاربردی -علمی 
 جهاد دانشگاهی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی یاسوج

 ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیای کاردانی حرفه

  :1ساختمان شماره  -یاسوج 
ـ  8روبروی فرعی  –سالم آباد 

 13کاشانی 
 -آباد سالم :2ساختمان شماره 

 فرعی پنجم کاشانی
3311333-1131 

 ای تکنولوژی آموزشیکاردانی حرفه
 حسابداری دولتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق حرفهکاردانی 

 ای روابط عمومیکاردانی حرفه
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی شهرسازی

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 قوه قضاییه
موسسه آموزش عالی 

 کاربردی -علمی
 شهید قدوسی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 11بعثت 

بعد از پلیس راه اصفهان،  -یاسوج  گل و گیاهان زینتی -کاردانی فنی باغبانی 
 -کیلومتری مرکز شهر  8 -یاسوج 

 زندان مرکزی -روستای بلهزار 
1111113-1131 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

وزارت تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 بهزیستی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان 

 کهگیلویه و بویراحمد

تل خسرو ـ بعد از  -یاسوج  ای اصالح و تربیتکاردانی حرفه
نمایندگی ایران خودرو )خزوعی( ـ 

 دومکوچه 
3143331-1131 

 نمربیگری ورزش معلولی -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه
 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه

 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 برادران دهدشتای فنی و حرفه

 ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه
  –دهدشت 

 جاده چرام دهدشت 8کیلومتر 
1383118-1133 

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 گروه آموزشی هیوا
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کهگیلویه 
 و بویراحمد

وزارت تعاون، کار 
 رفاه اجتماعیو 

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای دوگنبدانفنی و حرفه

 ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه

 –گچساران 
 ابتدای جاده آب شیرین

1111811-1133 

 فرش دستباف -ای صنایع دستی کاردانی حرفه
 کاردانی فنی ابزار دقیق

 کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 کاردانی فنی جوشکاری
 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 وزارت 
 جهاد کشاورزی

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 جهاد کشاورزی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزی 

 کهگیلویه و بویراحمد

 انتقال و توزیع آب کشاورزی -کاردانی فنی آب و خاک 

کیلومتری محور  31 -گچساران 
 گچساران شیراز

3881148-1133 

 تولیدات زراعی -کاردانی فنی امور زراعی 
 تولیدات باغی -کاردانی فنی باغبانی 

 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی باغبانی 
 پزشکیکاردانی فنی گیاه

 کاردانی فنی 
 حفاظت و حمایت منابع طبیعی -منابع طبیعی 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

موسسه آموزش عالی 
کاربردی  -علمی 

صنعت، معدن و 
 تجارت

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت بویر صنعت

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

  ساختمان اداری: -یاسوج 
 میدان آریوبرزن ـ 
 خانهکیلومتر سه جاده نقاره

  ساختمان آموزشی:
 38خیابان شاهد 

3381813-1131 

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه
 کاردانی فنی ابزار دقیق

 حفاظت فنیکاردانی فنی ایمنی کار و 
 کاردانی فنی بازرسی جوش

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 تاسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 

 کاردانی فنی جوشکاری
 صنعتی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

 کاردانی فنی کنترل
 یصنعتمکانیک تاسیسات  -کاردانی فنی مکانیک 

 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 دهدشت

 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
 :1ساختمان شماره  -دهدشت 

 شهریور 11خیابان 
  :2ساختمان شماره 

 خیابان امامزاده جابر
1331848-1133 

 حسابداری دولتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 معماری روستایی -کاردانی فنی معماری 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1گچساران 

 ای امور بانکیکاردانی حرفه

 :1ساختمان شماره  -گچساران 
 فلکه نماز )سرباز سابق( ـ 

 شیرین ـ ابتدای جاده آب
 ایجنب فنی و حرفه
  :2ساختمان شماره 

  –شهرک دانشگاهی 
 های مسکن مهرجنب آپارتمان

پانصد دستگاه  :3ساختمان شماره 
 -ایستگاه آخر  -سمت راست  -

 خوابگاه الزهرا
1114334-1133 

 ای تکنولوژی آموزشیکاردانی حرفه
 حسابداری دولتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه
 گرافیک -هنرهای تجسمی ای کاردانی حرفه

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 پاالیش گاز -کاردانی فنی صنایع شیمیایی 
 برداری مسیرنقشه -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار فنی نرم کاردانی
 عملیات تولید و فراورش -کاردانی فنی نفت 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 3گچساران 

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 :1ساختمان شماره  -گچساران 

کوی کارکنان دولت ـ نبش فرعی 
 شمالی 11و  14

 -بلوار ولیعصر  :2ساختمان شماره 
 جنب کلینیک پزشکان

3331311-1133 

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 دستیاری قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 ای روابط عمومیکاردانی حرفه
 غذایی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

 گروه آموزشی هیوا
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کهگیلویه 
 بویراحمدو 

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1یاسوج 

 ای امور بانکیکاردانی حرفه

 :1ساختمان شماره  -یاسوج 
جاده سی سخت ـ  -بلهزار

پانصدمتر نرسیده به دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد یاسوج

بلوار معاد ـ  :2ساختمان شماره 
 33خیابان جوانمردان ـ پالک 

1111183-1131 

 ای امور بیمهکاردانی حرفه
 مربیگری پایه فوتبال -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 خدمات قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه
 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه

 برداری مسیرنقشه -کاردانی فنی عمران 
 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 گلستان

 جمعیت 
هالل احمر 

جمهوری اسالمی 
 ایران

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 هالل ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان گلستانهالل

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه

بلوار شهید کالنتری  -گرگان 
روبروی میدان بار  -)کمربندی( 

 انقالب ـ ابتدای خیابان بویه
4434433-1111 

 ای امداد و نجات شهریکاردانی حرفه
 ای کاردانی حرفه

 وردیکوهنپیمایی و مربیگری پایه کوه -تربیت بدنی 
 دارویاری -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه

 یاریای سالمتکاردانی حرفه
 های مردمیای مشارکتکاردانی حرفه

 جهاد دانشگاهی
مرکز آموزش عالی 

 کاربردی  -علمی 
 جهاد دانشگاهی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی گرگان

 حسابداری مالی -حسابداری ای کاردانی حرفه
  -عصرخیابان ولی -گرگان 

 81عدالت 
8818181-1111 

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

خانه کارگر 
جمهوری اسالمی 

 ایران

 خانه کارگر 
 جمهوری اسالمی ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد گرگان

 ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانی حرفه

  -انتهای ویالشهر -گرگان 
 بعد از شهرک جواداالئمه

1113448-1111 

 ای بازاریابیکاردانی حرفه
 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 ای روابط عمومیکاردانی حرفه
 تاسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 

 کاردانی فنی ربات
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 شهریمعماری  -کاردانی فنی معماری 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 قوه قضاییه
موسسه آموزش عالی 

کاربردی  -علمی 
 شهید قدوسی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 دادگستری کل استان گلستان

 ای اصالح و تربیتکاردانی حرفه

ـ  خیابان ولی عصر -گرگان 
 نبش آبان شرقی -13عدالت 

3333131-1111 

 ارشاد و معاضدت قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه
 امور ضابطین قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 خدمات قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه
 قضاییدستیاری  -ای حقوق کاردانی حرفه

 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه
 نگارش حقوقی -ای حقوق کاردانی حرفه

معاونت تربیت و 
آموزش نیروی 

 انتظامی

فرماندهی انتظامی 
 استان گلستان

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 فرماندهی انتظامی استان گلستان

جاده کردکوی  3کیلومتر  -گرگان  اندازیپایه تیرمربیگری  -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه
ستاد فرماندهی  -باغ پل فتحه -

 انتظامی استان
3183131-111 

 امور ضابطین قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 نگارش حقوقی -ای حقوق کاردانی حرفه

موسسه آموزش 
 عالی 

کاربردی -علمی
 مهارت

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت تعاونی پیشگامان 
 علوم و فنون نوین گلستان

 ای آرایش زنانهکاردانی حرفه

 ابتدای بلوار جرجان ـ -گرگان 
 3و  3بین جرجان  

1134381-1111 

 ای بازاریابیکاردانی حرفه
 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه

 فرش دستباف -ای صنایع دستی کاردانی حرفه
 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 نگهداری و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 گروه آموزشی هیوا
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 گلستان

موسسه آموزش 
 عالی 

کاربردی -علمی
 مهارت

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت تعاونی پیشگامان 
 علوم و فنون نوین گلستان

 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه
 ابتدای بلوار جرجان ـ  -گرگان 

 3و  3بین جرجان 
1134381-1111 

وزارت ارتباطات 
و فناوری 
 اطالعات

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  شرکت مخابرات ایران
 شرکت مخابرات استان گلستان

  –فلکه گرگانپارس  -گرگان  حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 خیابان اسفند شرقی

3381138-1111 
 کاردانی فنی

 ( روستاییICTفناوری ارتباطات و اطالعات )

وزارت تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 بهزیستی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
آباد کتول استان بهزیستی علی

 گلستان

 رسانیای امور کتابداری و اطالعکاردانی حرفه

 -خیابان امام رضا )ع( - آبادعلی
 جنب شهرک فرهنگیان

4318131-1111 

 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
 اورژانس اجتماعی -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه
 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه
 مددکاری کودک -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه

 های مردمیای مشارکتکاردانی حرفه

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای گرگانفنی و حرفه

 ای پیرایش مردانهکاردانی حرفه

 -جاده گرگان 1کیلومتر  -گرگان 
 قالآق

4433113-1111 

 کاردانی فنی ابزار دقیق
 برقیکاردانی فنی آسانسور و پله

 کاردانی فنی بازرسی جوش
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 تاسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 
 کاردانی فنی 

 های الکتریکیتعمیر و نگهداری ماشین -برق 
 کاردانی فنی جوشکاری

 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 مکانیک تاسیسات صنعتی -کاردانی فنی مکانیک 
 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

 وزارت 
 جهاد کشاورزی

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی –علمی 

 جهاد کشاورزی

کاربردی  -علمی مرکز آموزش 
جهاد کشاورزی گلستان 

 )کردکوی(

 یاری دامپزشکیای بهداشتکاردانی حرفه

جاده  1کیلومتر  -کردکوی 
  -کردکوی، گرگان

 روبروی روستای النگ
1311831-1111 

 حسابداری واحدهای صنفی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 ایتولیدات گلخانه -کاردانی فنی باغبانی 
 گل و گیاهان زینتی -کاردانی فنی باغبانی 

 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی باغبانی 
 پرورش صنعتی طیور -کاردانی فنی دامپروری 

 پرورش صنعتی گاو -کاردانی فنی دامپروری 
 آبیتکثیر و پرورش ماهیان گرم -کاردانی فنی شیالت 

 پزشکیگیاهکاردانی فنی 
 کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزی

 جنگلداری تلفیقی -کاردانی فنی منابع طبیعی 
 کاردانی فنی

 حفاظت و حمایت منابع طبیعی -منابع طبیعی  
 مرتعداری -کاردانی فنی منابع طبیعی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت پیگیر

 بازاریابیای کاردانی حرفه

 31کوی افسران ـ پالک  -گرگان 
3331131-1111 

 ای بهداشت محصوالت دامیکاردانی حرفه
 یاری دامپزشکیای بهداشتکاردانی حرفه

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 پرورش صنعتی طیور -کاردانی فنی دامپروری 

 کاردانی فنی 
 های گوشتیگوشت و فراورده -غذایی صنایع 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

شرکت نواندیشان علم 
 و مهارت گلستان

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
شرکت نواندیشان علم و مهارت 

 گلستان

 -شهرک صنعتی آق قال  -آق قال  انبارداری -ای بازرگانی کاردانی حرفه
طبقه دوم و  -مرکز کسب و کار 

 های موجود در سالن
 واحدهای تولیدی

3338181-1111 

 کاردانی فنی 
 های فراوری خوراک داممکانیک ماشین -مکانیک 

موسسه آموزش عالی 
کاربردی  -علمی 

صنعت، معدن و 
 تجارت

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
صنعتی شرکت شهرک 
 مینودشت

جاده  8کیلومتر  -مینودشت  حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 مینودشت، آزادشهر ـ

 شهرک صنعتی مینودشت 
8111111-1113 

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 کاردانی فنی جوشکاری

 روغن خوراکی -کاردانی فنی صنایع غذایی 

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 گلستان

 وزارت صنعت،
 معدن و تجارت

موسسه آموزش عالی 
کاربردی  -علمی 

صنعت، معدن و 
 تجارت

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
شرکت شهرک صنعتی 

 مینودشت

 کاردانی فنی
جاده  8کیلومتر  -مینودشت  های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات  

 مینودشت، آزادشهر ـ 
 شهرک صنعتی مینودشت

8111111-1113 

 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 
 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1گرگان 

 نوازندگی ساز ایرانی -ای موسیقی کاردانی حرفه

شهرک  -کمربندی -گرگان 
 انتهای خیابان چهارم -حافظ

4431114-1111 

 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه
 نقاشی -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 نقاشی ایرانی -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه
 نقاشی دیواری -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 3گرگان 

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
بلوار شهید کالنتری  -گرگان 

)کمربندی( ـ خیابان دانشگاه ـ 
 14کوچه دانشجو 

1131141-1111 

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1گرگان 

 حسابرسی -ای حسابداری حرفه کاردانی
کوچه  -شهرک امام -گرگان 

چهارم )بیست متری نهضت( ـ 
 3نبش نهضت 

1113111-1111 

 ای روابط عمومیکاردانی حرفه
 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

کاربردی  -علمی مرکز آموزش 
 1کاووس گنبد

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 جنب -پارک شادی -گنبدکاووس 
 -طبقه فوقانی -بازارچه مرکزی

 13پالک 
1131813-1113 

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 نگهداری و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 3کاووس گنبد

 آرایش زنانه ایکاردانی حرفه

خیابان طالقانی  -گنبدکاووس 
خیابان شهدای شرقی ـ  -شرقی

 بعد از خیابان آذربایجان
8883111-1113 

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه
 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 کاردانی فنی شهرسازی
 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

ها و سازمان شهرداری وزارت کشور
 های کشوردهیاری

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شهرداری استان گلستان

 ای امور دهیاری و شوراهاکاردانی حرفه

 خیابان ولیعصر ـ  -گرگان 
 ـ خیابان خوارزمی 81عدالت 

8813811-1111 

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 

 حمل و نقل شهری -کاردانی فنی عمران 
 خدمات الکترونیکی شهر -کاردانی فنی فناوری اطالعات 

 گیالن

 بنیاد شهید و 
 امور ایثارگران

 ریزیستاد برنامه
امور فرهنگی آموزشی  

 شاهد و ایثارگر

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 استان گیالن

 -میدانخیابان سبزه -رشت  ای امور فرهنگیکاردانی حرفه
 کوچه پیرسرا 

3333143-1111 
 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 جمعیت 
هالل احمر 

جمهوری اسالمی 
 ایران

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی –علمی 

 هالل ایران 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان گیالنهالل

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه

  - ابتدای جاده انزلی -رشت 
 فلکه فرزانه بعد از

1138111-1111 

 ای کاردانی حرفه
 پیمایی و کوهنوردیمربیگری پایه کوه -تربیت بدنی 

 دارویاری -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه
 های مردمیای مشارکتکاردانی حرفه

 جهاد دانشگاهی
مرکز آموزش عالی 

 کاربردی  -علمی 
 جهاد دانشگاهی

کاربردی  -علمی مرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی بندرانزلی

خیابان مطهری ـ  -بندرانزلی  حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 خیابان پاسداران

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه 8333833-1181

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 گیالن

 جهاد دانشگاهی
مرکز آموزش عالی 

 کاربردی  -علمی 
 جهاد دانشگاهی

کاربردی  -علمی مرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی بندرانزلی

 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

خیابان مطهری ـ  -بندرانزلی 
 خیابان پاسداران

8333833-1181 

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار نرمکاردانی فنی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی رشت

 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه

 فلکه گاز -رشت 
1313131-1111 

 کاردانی فنی شهرسازی
 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 
 ترافیک شهری -کاردانی فنی عمران 

 برداری مسیرنقشه -کاردانی فنی عمران 
 نگهداری و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 

 معماری روستایی -کاردانی فنی معماری 
 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

 ساختمان -کاردانی فنی ممیزی انرژی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 رودسرجهاد دانشگاهی 

 ای امور فرهنگیکاردانی حرفه

خیابان  –میدان معلم  –رودسر 
 – دشترامخیابان  –ولیعصر 

 شهرک بعثت
4313111-1133 

 حسابداری دولتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 ای روابط عمومیکاردانی حرفه

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه
 کاردانی فنی شهرسازی

 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 
 های آبیسازه -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 معماری روستایی -کاردانی فنی معماری 
 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی لنگرود

خیابان شهید نواب  -لنگرود  امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 صفوی )بابک سابق( ـ 

 متری اول ـ انتهای کوچههشت
8338138-1133 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

خانه کارگر 
جمهوری اسالمی 

 ایران

 خانه کارگر 
 جمهوری اسالمی ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1خانه کارگر واحد گیالن 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

جاده رشت،  13کیلومتر  -رشت 
راه شفت ـ  فومن ـ بعد از پلیس

انتهای روستای لیشاوندان ـ جنب 
نمایندگی ایران خودرو )دلیری( ـ 

 کوچه وحدت
1848384-1113 

 کاردانی فنی ربات
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 آالت صنعتیماشینتعمیرات  -کاردانی فنی مکانیک 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 قوه قضاییه
موسسه آموزش عالی 

کاربردی  -علمی 
 شهید قدوسی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 دادگستری کل استان گیالن

 قضاییارشاد و معاضدت  -ای حقوق کاردانی حرفه
خیابان پاسداران ـ روبروی  -رشت 

دادسرای عمومی و انقالب ـ انتهای 
 کوچه ـ سمت راست

1338333-1111 

 امور ضابطین قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

 خدمات قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه
 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ها )گیالن(سازمان زندان

میدان شهدای پل ذهاب  -رشت  خدمات قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه
)شهرداری( ـ جنب اداره گذرنامه 
 ـ مجتمع فرهنگی آموزشی غدیر

3333311-1111 

 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه

 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه

معاونت تربیت و 
آموزش نیروی 

 انتظامی

فرماندهی انتظامی 
 استان گیالن

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 فرماندهی انتظامی استان گیالن

روبروی  -میدان گیل  -رشت  زیمربیگری پایه تیراندا -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه
 کل منابع طبیعی استاناداره 

3183831-1111 
 امور ضابطین قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 نگارش حقوقی -ای حقوق کاردانی حرفه

موسسه آموزش 
 عالی 

کاربردی -علمی
 مهارت

 شرکت تعاونی 
 البرز فاراب عمارلو

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت تعاونی 

 البرز فاراب عمارلو

 ای امور تعاونکاردانی حرفه
  -شهر جیرنده -رودبار 

جنب  -خیابان شهرک صنعتی 
 احمرساختمان هالل - 8کالنتری 

4333311-1113 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی باغبانی 

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 گیالن

وزارت ارتباطات 
و فناوری 
 اطالعات

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  شرکت مخابرات ایران
 مخابرات گیالن

 (ICTکاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطالعات )
   -بلوار مدرس -رشت 

بین میدان امام حسین)ع( و 
 افضلیجانبازان ـ کوچه شهید 

8831333-1111 

 کاردانی فنی 
 ( روستاییICTفناوری ارتباطات و اطالعات )

 هاارتباطات داده -کاردانی فنی مخابرات 
 کابل و فیبرنوری -کاردانی فنی مخابرات 

وزارت تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 بهزیستی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان گیالن

جاده الکان ـ  11کیلومتر  -رشت  نمربیگری ورزش معلولی -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه
بعد از پاسگاه نیروی انتظامی ـ 
 مرکز آموزش سازمان بهزیستی

1343314-1113 

 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
 اورژانس اجتماعی -اجتماعی ای مددکاری کاردانی حرفه
 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت دانیال شمال

 ای آرایش زنانهکاردانی حرفه

  –خیابان امام خمینی  -رشت 
 نرسیده به چهارراه مکائیل

1331131-1111 

 ای پیرایش زنانهکاردانی حرفه
 ای پیرایش مردانهکاردانی حرفه

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 ای گریمکاردانی حرفه

 ای مراقبت زیبایی پوست و موکاردانی حرفه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای فنی و حرفه

 انصاری رشتشهید 

 ای طراحی لباسکاردانی حرفه

 -بلوار شهید انصاری -رشت 
 –خیابان مهارت 

 روبروی آموزشکده سما ـ 
 جنب مرکز شهید باهنر

1188818-1111 

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 برداری مسیرنقشه -کاردانی فنی عمران 

 یصنعتآالت تعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو
 ساختمان -کاردانی فنی ممیزی انرژی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 سراای صومعهفنی و حرفه

تولم شهر  3کیلومتر  -سرا صومعه برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 دوگورخیابان  -سرا به صومعه

1331331-1183 
 مکانیک تاسیسات صنعتی -کاردانی فنی مکانیک 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای فومنفنی و حرفه

  –خیابان مهارت  -فومن  کاردانی فنی ابزار دقیق
 جاده گشت 8کیلومتر 

 کاردانی فنی جوشکاری 1831181-1113

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 مجتمع سرزمین میرزای جنگلی

 ای امور تعاونکاردانی حرفه

میدان دفاع مقدس ـ  -رشت 
خیابان ضیابری ـ روبروی داروخانه 

 1هالل احمر ـ کوچه مجاهد 
3313813-1111 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 ای کاردانی حرفه

 سرپرستی توزیع کاال و خدمات -مدیریت 
 کاردانی فنی ابزار دقیق
 صنعتی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 
 کاردانی فنی گازرسانی

وزارت راه و 
 شهرسازی

سازمان بنادر و 
دریانوردی جمهوری 

 اسالمی ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 واترشرکت خدمات دریایی تاید

 انزلی - خاورمیانه

 ای اطفای حریق شهریکاردانی حرفه

ا خیابان اطب -قاضیان  -بندرانزلی 
 13پالک  -

1318113-1181 

 امور گمرکی -ای بازرگانی کاردانی حرفه
 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 خدمات بندری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 لجستیک و زنجیره تامین -مدیریت ای کاردانی حرفه

 آالت بنادرکاردانی فنی تجهیزات و ماشین

مرکز تحقیقات راه، 
 مسکن و شهرسازی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 فنی لوشان

 کاردانی فنی شهرسازی

قزوین به  18کیلومتر  -لوشان 
جنب ایستگاه بازرسی  -رشت 

 لوشان
4333111-1111 

 راهسازی -فنی عمران کاردانی 
 برداری مسیرنقشه -کاردانی فنی عمران 

 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 شرکت 
 برهان نیروی شمال

کاربردی  -آموزش علمی مرکز 
 برهان نیروی شمال

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 خیابان سعدی ـ  -رشت 
 روبروی بانک صادرات

1311313-1111 

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه
 کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

 کاردانی فنی جوشکاری
 ساختههای پیشسازه -عمران کاردانی فنی 

 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 صنعت -کاردانی فنی ممیزی انرژی 

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 گیالن

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 شرکت 
 برهان نیروی شمال

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه برهان نیروی شمال

 خیابان سعدی ـ  -رشت 
 روبروی بانک صادرات

1311313-1111 

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 آستارا

 امور گمرکی -ای بازرگانی کاردانی حرفه

  -خیابان مطهری -آستارا 
 11پالک  -کوچه سیزدهم
8344483-1183 

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

 آالت بنادرکاردانی فنی تجهیزات و ماشین
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

کاربردی  -آموزش علمی مرکز 
 1تالش 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

  -خیابان امام خمینی )ره( -طوالش 
 کوچه شهرداری

3313333-1183 

 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 معماری شهری -معماری کاردانی فنی 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 فرهنگ و هنر

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
گیالن  1فرهنگ و هنر واحد 

 )رشت(

 فرهنگیای امور کاردانی حرفه

 مصلی ـ -رشت 
 روبروی رستوران خانواده 

4414111-1111 

 رسانیای امور کتابداری و اطالعکاردانی حرفه
 ای تربیت مربی قرآن کریمکاردانی حرفه

 ای روابط عمومیکاردانی حرفه
 برداریتصویر -ای سینما کاردانی حرفه

 سازیفیلم -ای سینما کاردانی حرفه
 ای طراحی لباسکاردانی حرفه

 ای گردشگریکاردانی حرفه
 ای گریمکاردانی حرفه

 ایکاردانی حرفه
 آثار مکتوب و متون رسمی -مترجمی زبان انگلیسی  

 عکاسی -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه
 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 نقاشی ایرانی -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 لرستان

 جمعیت 
هالل احمر 

جمهوری اسالمی 
 ایران

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 هالل ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان لرستانهالل

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه
میدان تختی ـ ابتدای  -آباد خرم
جانبازان ـ جنب فرمانداری بلوار 

 آبادشهرستان خرم
3383133-1441 

 ای امداد و نجات شهریکاردانی حرفه

 ای کاردانی حرفه
 پیمایی و کوهنوردیمربیگری پایه کوه -تربیت بدنی 

 دارویاری -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه

 جهاد دانشگاهی
مرکز آموزش عالی 

 کاربردی  -علمی 
 جهاد دانشگاهی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 آبادجهاد دانشگاهی خرم

 ای امور بانکیکاردانی حرفه

 -بهمن  33میدان  -آباد خرم
کوی جهادگران  -خیابان جام جم 

 نبش خیابان صدرا -
1318188-1441 

 ای امور فرهنگیکاردانی حرفه

 ای خبرنگاریحرفهکاردانی 

 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 نگهداری و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 کامپیوتریهای سیستم -کاردانی فنی کامپیوتر 

 معماری روستایی -کاردانی فنی معماری 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 قوه قضاییه
موسسه آموزش عالی 

کاربردی  -علمی 
 شهید قدوسی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 دادگستری کل استان لرستان

 ارشاد و معاضدت قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 میدان عدالت ـ  -آباد خرم
 جنب فروشگاه رفاه

3313814-1441 

 امور ضابطین قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

 خدمات قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 دستیاری قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 لرستان

معاونت تربیت و 
آموزش ستاد کل 
ارتش جمهوری 

 اسالمی ایران

معاونت تربیت و 
آموزش نیروی زمینی 

ارتش جمهوری 
 اسالمی ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
  -مهندسی نزاجا 

 )شهدای بروجرد(

جاده  11کیلومتر  -بروجرد  راهسازی -کاردانی فنی عمران 
 مرکز آموزش  -آباد  خرم

 شهدای مهندسی بروجرد
3183113-1443 

 های راهسازیمکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 

معاونت تربیت و 
آموزش نیروی 

 انتظامی

فرماندهی انتظامی 
 استان لرستان

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 فرماندهی انتظامی استان لرستان

 -خیابان ولیعصر )عج(  -آباد خرم زیمربیگری پایه تیراندا -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه
 ستاد فرماندهی انتظامی 

 آبادشهرستان خرم
3183114-144 

 امور ضابطین قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 نگارش حقوقی -ای حقوق کاردانی حرفه

وزارت تعاون، کار 
 اجتماعیو رفاه 

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 بهزیستی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان لرستان

 -گلدشت شرقی  -آباد خرم دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
 روبروی بیمارستان تأمین اجتماعی

 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه 3314811-1441

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 آبادای خرمفنی و حرفه

جاده  13کیلومتر  -آباد خرم برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 آباد، کوهدشتخرم

 کاردانی فنی مکانیک خودرو 3313331-1441

 وزارت 
 جهاد کشاورزی

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی –علمی 

 جهاد کشاورزی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزی لرستان 

 )الیگودرز(
 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی باغبانی 

جاده ازنا ـ  13کیلومتر  -الیگودرز 
 شهرک برناباد

3333181-1443 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزی لرستان )بروجرد(

آباد جاده خرم 8کیلومتر  -بروجرد  ای امور تعاونحرفهکاردانی 
 ـ روبروی شرکت نفت

3431118-1443 
 کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزی

 مرتعداری -کاردانی فنی منابع طبیعی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزی لرستان 

 آباد()خرم

 دامپزشکییاری ای بهداشتکاردانی حرفه

 –خیابان کشاورزی  -آباد خرم
باغ کشاورزی ـ مجتمع آموزش  

 جهاد کشاورزی لرستان
3383138-1441 

 انتقال و توزیع آب کشاورزی -کاردانی فنی آب و خاک 
 عمران اراضی کشاورزی -کاردانی فنی آب و خاک 
 تولید و پرورش نهال -کاردانی فنی باغبانی 
 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی باغبانی 

 های لبنیشیر و فراورده -کاردانی فنی صنایع غذایی 
 جنگلداری -کاردانی فنی منابع طبیعی 

 جنگلداری تلفیقی -کاردانی فنی منابع طبیعی 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  رگچ پلدختشرکت آریا
 گچ پلدخترشرکت آریا

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 شهرجاده دره 8کیلومتر  -پلدختر 
3331331-1441 

 استخراج -کاردانی فنی معدن 
 اکتشاف -کاردانی فنی معدن 

 فراوری مواد معدنی - کاردانی فنی معدن

پوش شرکت زاگرس
 بروجرد

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 پوش بروجردشرکت زاگرس

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

میدان امام حسین )ع( ـ  -بروجرد 
 ابتدای خیابان جعفری

3333334-1443 

 ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه
 ای طراحی لباسکاردانی حرفه

 کاردانی فنی 
 های الکتریکیماشینتعمیر و نگهداری  -برق 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  شرکت شیشه لرستان
 شیشه لرستان

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 :1ساختمان شماره  -الیگودرز 

  -جاده ازنا 1کیلومتر 
 شرکت شیشه لرستان

خیابان امام  :2ساختمان شماره 
 -جنب تاالر آسمان  -خمینی )ره( 

 کوچه شهید برات توکلی
3338383-1443 

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه
 کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 صنعتی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

 افزارماشین - کاردانی فنی مکانیک
 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

شرکت صنایع 
سازی استان یخچال

 لرستان

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
سازی شرکت صنایع یخچال
 استان لرستان

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

جاده  11کیلومتر  -آباد خرم
 آباد به اندیمشکخرم

3311141-1441 

 کاردانی فنی ابزار دقیق
 کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

 کاردانی فنی بازرسی جوش
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 یهای فلزساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 یصنعتمکانیک تاسیسات  -کاردانی فنی مکانیک 
 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

شرکت کیان پارت 
 آراد

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت کیان پارت آراد

 -خیابان شهدای شرقی  -آباد خرم حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 زادهبین پل شهدا و پل دارایی

3313331-1441 
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 صنعتی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



118 

 

 93سال مهر ای های کاردانی فنی و کاردانی حرفه(: استان، ارگان، دستگاه متقاضی، مرکز آموزشی، رشته تحصیلی، نشانی و تلفن مراکز آموزشی در دوره4ادامه جدول شماره )

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 لرستان

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

شرکت کیان پارت 
 آراد

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت کیان پارت آراد

 -خیابان شهدای شرقی  -آباد خرم خانه آبشبکه و تصفیه -کاردانی فنی عمران 
 زادهبین پل شهدا و پل دارایی

3313331-1441 
 کاردانی فنی کنترل

 مکانیک تاسیسات صنعتی -کاردانی فنی مکانیک 

شرکت تعاونی 
کنندگان صنعت، تولید

کشاورزی و دامپروری 
 بروجرد

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 کنندگانشرکت تعاونی تولید

صنعت،کشاورزی و دامپروری 
 بروجرد

 ای امور تعاونکاردانی حرفه

 -بلوار امام خمینی )ره( -بروجرد 
 جنب اداره محیط زیست

3338831-1443 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

 ای طراحی لباسکاردانی حرفه
 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 برقیکاردانی فنی آسانسور و پله
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 مکانیک تاسیسات صنعتی -کاردانی فنی مکانیک 
 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1ازنا 

 حسابداری مالی -حسابداری ای کاردانی حرفه
کوی  :1ساختمان شماره  -ازنا 

متری ـ  31امام خمینی ـ خیابان 
 خط لوله شمالی )انوشه(

 انتهای  :2ساختمان شماره 
 خیابان صاحب الزمان

3313811-1444 

 خدمات قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 خانه آبشبکه و تصفیه -عمران کاردانی فنی 
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1الشتر 

 ای امور بانکیکاردانی حرفه

متری  11انتهای خیابان  -الشتر 
 آباد(انقالب )عال

8333118-1441 

 ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی حرفه
 ای تربیت مربی قرآن کریمکاردانی حرفه

 ای تکنولوژی آموزشیکاردانی حرفه
 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 تکنولوژی لباسای دوخت و کاردانی حرفه

 فرش دستباف -ای صنایع دستی کاردانی حرفه
 ای طراحی لباسکاردانی حرفه

 ای گردشگریکاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 صنعتی -آزمایشگاهی کاردانی فنی شیمی 
 غذایی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

 کاردانی فنی
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات  

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1الیگودرز 

 ای تربیت مربی مهدکودککاردانی حرفه

  -بلوار شرقی - الیگودرز
 نبش خیابان ارشاد

3333131-1443 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه

 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 کاردانی فنی شهرسازی
 کاردانی فنی کنترل

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1بروجرد 

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 -ابتدای جاده کمربندی  -بروجرد 
 روبروی کارخانجات نساجی

3343111-1443 

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 کامپیوتری سازیبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 لرستان

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 3بروجرد 

 ای بازاریابیکاردانی حرفه

خیابان مدرس غربی ـ  -بروجرد 
 نرسیده به چهارراه فاطمی ـ 

 خیابان شهید رجایی
1818111-1443 

 قرآن کریم ای تربیت مربیکاردانی حرفه
 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 حسابرسی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 غذایی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 های کامپیوتریسیستم -فنی کامپیوتر کاردانی 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 دورود

 ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانی حرفه

 -متری بلوار صنعت 31 -دورود 
 بعد از میدان فرهنگ

3331111-1448 

 حسابداری صنعتی -حسابداری ای کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

 کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
 کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

 کاردانی فنی جوشکاری
 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی 
 های گستردهشبکهاینترنت و  -فناوری اطالعات 

 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 1کوهدشت 

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

خیابان رهبری ـ  -کوهدشت 
 پشت پاساژ صمصام -خیابان رازی 

4333441-1441 

 شورای حل اختالف -ای حقوق کاردانی حرفه
 ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 نگهداری و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 نورآباد

 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه

 :1ساختمان شماره  -نورآباد 
  -خیابان امام خمینی )ره(

چهارراه مطهری ـ حد فاصل 
 خیابان مدرسمطهری شرقی و 
خیابان مدرس  :2ساختمان شماره 

 ـ نبش پل شهرداری و 
 متری ساحلی 13 -خیابان مدرس

1331183-1441 

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

 ایکاردانی حرفه
 آثار دیداری و شنیداری -مترجمی زبان انگلیسی  

 تاسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی شهرسازی
 صنعتی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

 برداری مسیرنقشه -کاردانی فنی عمران 
 معماری روستایی -کاردانی فنی معماری 

 معماری شهری -معماری کاردانی فنی 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 فرهنگ و هنر

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای امور حج و زیارتکاردانی حرفه حج و زیارت استان لرستان

 باالتر از میدان -آباد خرم
  -بلوار حج -بهمن 33 

 روبروی تأمین اجتماعی
1313133-1441 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 لرستان 1فرهنگ و هنر واحد 

 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
: 1ساختمان شماره  -کوهدشت 

 -خیابان سپاه -میدان کشاورز
 روبروی بیمارستان امام )ره(

-میدان معلم : 2ساختمان شماره 
 سد ساحلی

4334131-1441 

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 نگارش حقوقی -ای حقوق کاردانی حرفه

 ای روابط عمومیکاردانی حرفه
 امور دفتری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 کشوروزارت  لرستان

 استانداری لرستان
کاربردی  -مرکز آموزش علمی 

دفتر آموزش و پژوهش 
 استانداری لرستان

خیابان ولیعصر ـ خیابان  -آباد خرم حسابداری دولتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
متری ـ  18متری ـ خیابان  41

مدیریت آموزش و پژوهش 
 لرستان

1331433-1441 

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه

ها و سازمان شهرداری
 های کشوردهیاری

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شهرداری بروجرد

 ای امور دهیاری و شوراهاکاردانی حرفه

 انتهای بلوار بهشت -بروجرد 
8111111-1443 

 کاردانی فنی شهرسازی
 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 

 حمل و نقل شهری -عمران کاردانی فنی 
 ساختههای پیشسازه -کاردانی فنی عمران 

 نگهداری و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 
 کاردانی فنی

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات  
 خدمات الکترونیکی شهر -کاردانی فنی فناوری اطالعات 

 معماری شهری -معماری کاردانی فنی 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 آبادشهرداری خرم

 ایتولیدات گلخانه -کاردانی فنی باغبانی 

  -بلوار شورا -آباد خرم
 ساختمان شهرداری

3311114-1441 

 زینتیگل و گیاهان  -کاردانی فنی باغبانی 
 کاردانی فنی شهرسازی

 ترافیک شهری -کاردانی فنی عمران 
 حمل و نقل شهری -کاردانی فنی عمران 
 برداری مسیرنقشه -کاردانی فنی عمران 

 نگهداری و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 
 هرشخدمات الکترونیکی  -کاردانی فنی فناوری اطالعات 
 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 دورهشهرداری سراب

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه

خیابان ولیعصر )عج( ـ  -دوره 
 روبروی دادگستری

8131311-1441 

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 عمومیای روابط کاردانی حرفه

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 آبادشهرداری شول

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 خیابان امام -آباد شول -الیگودرز 

 هاپیمانامور  -کاردانی فنی عمران  1333434-1443
 خدمات الکترونیکی شهر -کاردانی فنی فناوری اطالعات 

 مازندران

جامعه اسالمی 
 کارگران

 جامعه اسالمی 
 کارگران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
جامعه اسالمی کارگران استان 

 مازندران

خیابان  -خیابان فرهنگ -ساری  ای بازاریابیکاردانی حرفه
بعد از چهارراه شهابی  -خرداد 18
 -جنب آزمایشگاه مکانیک خاک –

 کوچه باران
1333311-1181 

 وری واحدهای صنفیبهره -ای مدیریت کاردانی حرفه
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

 جمعیت 
هالل احمر 

جمهوری اسالمی 
 ایران

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 هالل ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان مازندرانهالل

 ای اطفای حریق شهریکاردانی حرفه

 رضا )ع(بلوار امام -ساری 
1388181-1181 

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه

 شهریای امداد و نجات کاردانی حرفه
 ایکاردانی حرفه

 یپیمایی و کوهنوردمربیگری پایه کوه -تربیت بدنی  

 دارویاری -ای خدمات سالمت کاردانی حرفه

 های مردمیای مشارکتکاردانی حرفه

خانه کارگر 
جمهوری اسالمی 

 ایران

 خانه کارگر 
 جمهوری اسالمی ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شهرقائم 13کارگر واحد  خانه

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 -کمربندی شمالی -شهر قائم
  -کیلومتر یک جاده جویبار

 خیابان دانشگاه
1388341-1131 

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 مازندران

خانه کارگر 
جمهوری اسالمی 

 ایران

 خانه کارگر 
 جمهوری اسالمی ایران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شهرقائم 13خانه کارگر واحد 

 -کمربندی شمالی -شهر قائم سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم
  -کیلومتر یک جاده جویبار

 خیابان دانشگاه
1388341-1131 

 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

میراث سازمان 
فرهنگی، صنایع 

دستی و 
 گردشگری

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  معاونت گردشگری
 گلدشت کالردشت

 ای آشپزیکاردانی حرفه

 نرسیده به نیروگاه -کالردشت 
3413388-1133 

 حسابداری مالی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

 معماری داخلی -ای معماری حرفهکاردانی 
 ای هتلداریکاردانی حرفه

معاونت تربیت و 
آموزش نیروی 

 انتظامی

فرماندهی انتظامی 
 استان مازندران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
فرماندهی انتظامی استان 

 مازندران

 -شهر، ساری جاده قائم -ساری  زیمربیگری پایه تیراندا -ای تربیت بدنی کاردانی حرفه
  – 18کیلومتر 

 جنب اداره کل منابع طبیعی
3183331-111 

 امور ضابطین قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه

 نگارش حقوقی -ای حقوق کاردانی حرفه

وزارت امور 
کاربردی  -مرکز آموزش علمی  بانک کشاورزی اقتصادی و دارایی

 انتهای بلوار طالقانی -بابلسر  ای امور بانکیکاردانی حرفه مازندرانبانک کشاورزی استان 
8313111-1113 

وزارت تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 بهزیستی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان مازندران

 ای اصالح و تربیتکاردانی حرفه
خیابان کمربندی  -شهر قائم

 کوچه بهزیستی -بااللموک
1334881-1131 

 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
 اورژانس اجتماعی -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه
 مددکاری خانواده -ای مددکاری اجتماعی کاردانی حرفه

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی مهارت-علمی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای فنی و حرفه

 شرفدار کالی ساری

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

  -شهرجاده قائم -ساری 
  -سمت چپ -8کیلومتر 

 مقابل کارخانه داروگر
1111188-1181 

 کاردانی فنی جوشکاری
 تولید مبلمان -کاردانی فنی صنایع چوب 

 نگهداری و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 
 کاردانی فنی لوازم خانگی

 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 
 کاردانی فنی مکانیک خودرو

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 ای هتلداریفنی و حرفه

 ای آشپزیکاردانی حرفه

  -شهرجاده قائم -ساری 
  -سمت چپ -8کیلومتر 

 مقابل کارخانه داروگر
1111133-1181 

 ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه
 فرش دستباف -ای صنایع دستی کاردانی حرفه

 ای قنادیکاردانی حرفه
 ای گردشگریکاردانی حرفه

 ای هتلداریکاردانی حرفه

 وزارت 
 جهاد کشاورزی

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 جهاد کشاورزی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزی مازندران 

 )بابلسر(

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 بلوار پاسداران ـ  -بابلسر 
 میدان معلم

8333131-1113 

 فرنگیپرورش توت -کاردانی فنی باغبانی 
 تولید سبزی و صیفی -کاردانی فنی باغبانی 
 گل و گیاهان زینتی -کاردانی فنی باغبانی 

 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی باغبانی 
 پرورش زنبور عسل -کاردانی فنی دامپروری 

 تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری -کاردانی فنی شیالت 
 یماهیان سردآبتکثیر و پرورش  -کاردانی فنی شیالت 
 آبیتکثیر و پرورش ماهیان گرم -کاردانی فنی شیالت 

 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی -کاردانی فنی شیالت 
 حفاظت از ذخایر و منابع آبزیان -کاردانی فنی شیالت 

 برداری آبزیانصید و بهره -کاردانی فنی شیالت 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزی مازندران 

 )تنکابن(

 های خوراکیتولید قارچ -کاردانی فنی باغبانی 
  –سلمانشهر 

 جاده چالوس به تنکابن 33کیلومتر 
3833181-1133 

 گل و گیاهان زینتی -کاردانی فنی باغبانی 
 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی باغبانی 

 پزشکیگیاهکاردانی فنی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزی مازندران 

 )ساری(

 یاری دامپزشکیای بهداشتکاردانی حرفه

جاده ساری به  1کیلومتر  -ساری 
مجتمع آموزشی جهاد  -شهر قائم

 کشاورزی مازندران )ساری(
1114881-1181 

 توسعه روستایی -ای ترویج کشاورزی کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 تولید برنج -کاردانی فنی امور زراعی 
 تولید مرکبات -کاردانی فنی باغبانی 

 تولید و پرورش نهال -کاردانی فنی باغبانی 
 گل و گیاهان زینتی -کاردانی فنی باغبانی 

 و معطرگیاهان دارویی  -کاردانی فنی باغبانی 

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 مازندران

 وزارت 
 جهاد کشاورزی

موسسه آموزش عالی 
 کاربردی  -علمی 

 جهاد کشاورزی

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزی مازندران 

 )ساری(

 پرورش صنعتی طیور -کاردانی فنی دامپروری 

جاده ساری به  1کیلومتر  -ساری 
مجتمع آموزشی جهاد  -شهر قائم

 )ساری(کشاورزی مازندران 
1114881-1181 

 پرورش صنعتی گاو -کاردانی فنی دامپروری 
 پزشکیکاردانی فنی گیاه

 جنگلداری -کاردانی فنی منابع طبیعی 
 کاردانی فنی 

 حفاظت و حمایت منابع طبیعی -منابع طبیعی 

مرکز آموزش منابع طبیعی 
 مازندران )کالرآباد(

 آبخیزداری -منابع طبیعی کاردانی فنی 

 -آباد شهرستان عباس -تنکابن 
 کالرآباد ـ خیابان شهید بهشتی

3333313-1133 

 کاردانی فنی 
 تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعی -منابع طبیعی 

 جنگلداری -کاردانی فنی منابع طبیعی 
 جنگلداری تلفیقی -کاردانی فنی منابع طبیعی 

 مرتعداری -کاردانی فنی منابع طبیعی 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

کاربردی  -مرکز آموزش علمی  شرکت مهرپیروز
 مهر پیروز

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 -سلمانشهر )متل قو(  -عباس آباد 
خیابان نهم  -خیابان آرا )طالقانی( 
 (3)بهشتی 
3811431-1133 

 فنی ابزار دقیق کاردانی
 کاردانی فنی بازرسی جوش

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم
 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

شرکت صنایع فلزی 
های سنگین سازه

 مازندران

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت صنایع فلزی 

 های سنگین مازندرانسازه

 مشاوره حقوقی اصناف -ای بازرگانی کاردانی حرفه

جاده خزرآباد ـ  4کیلومتر  -ساری 
 بعد از مجموعه ورزشی شهرداری

3111314-1181 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 مدیریت کسب و کارای کاردانی حرفه

 کاردانی فنی جوشکاری
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار نرمکاردانی فنی 
 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

شرکت فوالدین ذوب 
 آمل فذا

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

 ای بازاریابیکاردانی حرفه

 خیابان امام خمینی ـ  -آمل 
)کوچه راهنمایی و  14آفتاب 

 رانندگی( ـ اولین چهارراه 
 راستسمت 

3334111-1131 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 کاردانی فنی ابزار دقیق
 کاردانی فنی بازرسی جوش

 کاردانی فنی جوشکاری
 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه

 کاردانی فنی کنترل
 آزمون فلزات -کاردانی فنی متالورژی 

 گریریخته -کاردانی فنی متالورژی 
 نورد فوالد -کاردانی فنی متالورژی 

 تاسیسات مکانیکی ساختمان -کاردانی فنی مکانیک 
 یهای فلزساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 

 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 
 مکانیک تاسیسات صنعتی -کاردانی فنی مکانیک 

 کاردانی فنی مکانیک خودرو
 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

موسسه آموزش عالی 
کاربردی  -علمی 

صنعت، معدن و 
 تجارت

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل

 بازاریابیای کاردانی حرفه

 عصرنرسیده به میدان ولی -کیاکال 
1113311-1133 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 امور دفتری -ای مدیریت کاردانی حرفه

 وری واحدهای صنفیبهره -ای مدیریت کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 های کامپیوتریشبکهکاردانی فنی 
 کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 مازندران

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

موسسه آموزش عالی 
کاربردی  -علمی 

صنعت، معدن و 
 تجارت

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 عصرنرسیده به میدان ولی -کیاکال  سازی کامپیوتریبرنامه -افزار نرم کاردانی فنی سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل

1113311-1133 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
شرکت صنایع چوب و کاغذ 

 مازندران

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

جاده ساری  13کیلومتر  -ساری 
روبروی شرکت صنایع  -به سمنان 

 مازندرانچوب و کاغذ 
1883388-1181 

 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 صنعتی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

 کاردانی فنی صنایع خمیر و کاغذ
 آالت صنعتیتعمیرات ماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 مکانیک تاسیسات صنعتی -کاردانی فنی مکانیک 
 جنگلداری -طبیعی  کاردانی فنی منابع

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 شرکت مهندسی 
 ایمن تک طبرستان

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه

زاده شهرک صنعتی امام -آمل 
ـ خیابان بلوط ـ  1عبداله )ع( ـ فاز 

 خانهجنب تصفیه
3311331-1131 

 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه
 کاردانی فنی ابزار دقیق

 کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 تاسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 
 کاردانی فنی 

 های الکتریکیتعمیر و نگهداری ماشین -برق 
 کاردانی فنی جوشکاری

 کاردانی فنی کنترل
 گریریخته -کاردانی فنی متالورژی 

 یهای فلزساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 
 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع 
 کاربردی -علمی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بهشهر

 ای بازاریابیکاردانی حرفه

امام رضا )ع( ـ بلوار  -بهشهر 
 کیلومتر یک بهشهر، گرگان

8314411-1183 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه
 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

 کاردانی فنی جوشکاری
 کاردانی فنی شهرسازی

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 افزارماشین -کاردانی فنی مکانیک 

 مکانیک خودروکاردانی فنی 

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 فرهنگ و هنر

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 حج و زیارت استان مازندران

  -بلوار پاسداران -ساری  ای امور حج و زیارتکاردانی حرفه
 ساختمان حج و زیارت -کوچه بهار

 سراییمدیحه و مرثیه ایکاردانی حرفه 3313331-1181

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 مازندران 1فرهنگ و هنر واحد 

 ای امور فرهنگیکاردانی حرفه

 -جاده خزر 8کیلومتر  -ساری 
 بعد از استادیوم ورزشی  

 شهرداری ساری
3113148-1181 

 ای بازیگریکاردانی حرفه
 ای روابط عمومیکاردانی حرفه

 برداریتصویر -ای سینما کاردانی حرفه
 ای طراحی لباسکاردانی حرفه

 ای گریمکاردانی حرفه
 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه

 نوازندگی ساز ایرانی -ای موسیقی کاردانی حرفه
 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 نقاشی -ای هنرهای تجسمی حرفهکاردانی 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 مازندران 3فرهنگ و هنر واحد 

 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه

 -جاده نوشهر به چالوس -نوشهر 
 قبل از هتل کوروش ـ 

 خیابان شهید عمادالدین کریمی
1333834-1131 

 لباسای دوخت و تکنولوژی کاردانی حرفه
 ای روابط عمومیکاردانی حرفه

 برداریتصویر -ای سینما کاردانی حرفه
 ای طراحی لباسکاردانی حرفه

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 ای مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 مازندران

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

موسسه آموزش عالی 
کاربردی -علمی

 فرهنگ و هنر

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 مازندران 3فرهنگ و هنر واحد 

 -جاده نوشهر به چالوس -نوشهر  معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه
 قبل از هتل کوروش ـ 

 خیابان شهید عمادالدین کریمی
1333834-1131 

 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه
 معماری روستایی -کاردانی فنی معماری 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 مازندران 1فرهنگ و هنر واحد 

 ای امور فرهنگیکاردانی حرفه

جاده  4کیلومتر  -محمودآباد 
  -کنارفریدون

 کالءجنب مخابرات بیشه
1181311-1133 

 ای بازاریابیحرفهکاردانی 
 ای تبلیغاتکاردانی حرفه

 حسابداری واحدهای صنفی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

 خدمات قضایی -ای حقوق کاردانی حرفه
 ای خبرنگاریکاردانی حرفه

 ای روابط عمومیکاردانی حرفه
 ای گردشگریکاردانی حرفه

 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه
 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 معماری روستایی -کاردانی فنی معماری 

 معماری شهری -کاردانی فنی معماری 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 بابل 3فرهنگ و هنر واحد 

 ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانی حرفه

  -بلوار جانبازان -بابل 
کمربندی غربی ـ بین ایستگاه آمل 

 کتیو فلکه قاضی 
3331183-1111 

 حسابداری واحدهای صنفی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه

 ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی حرفه
 ای روابط عمومیکاردانی حرفه

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 مدیریت کسب و کارای کاردانی حرفه

 معماری داخلی -ای معماری کاردانی حرفه
 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 کاردانی فنی 
 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 مازندران 8و هنر واحد فرهنگ 

 ای امور فرهنگیکاردانی حرفه

  -خیابان طالب آملی -آمل 
 دانشگاه سابق شمال -34دریای 

3383843-1131 

 دبستانیای تربیت مربی پیشکاردانی حرفه
 ای تکنولوژی آموزشیکاردانی حرفه

 حسابداری مالیاتی -ای حسابداری کاردانی حرفه
 حسابداری واحدهای صنفی -ای حسابداری کاردانی حرفه

 حقوق ثبتی -ای حقوق کاردانی حرفه
 ای روابط عمومیکاردانی حرفه

 ای کاردانی حرفه
 آثار مکتوب و متون رسمی -مترجمی زبان انگلیسی 

 امور اداری -ای مدیریت کاردانی حرفه
 معماری داخلی -معماری ای کاردانی حرفه
 گرافیک -ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه

 های کامپیوتریکاردانی فنی شبکه
 کاردانی فنی 

 های گستردهاینترنت و شبکه -فناوری اطالعات 
 سازی کامپیوتریبرنامه -افزار کاردانی فنی نرم

ها و سازمان شهرداری وزارت کشور
 های کشوردهیاری

کاربردی  -مرکز آموزش علمی 
 نشانی و خدمات ایمنی آملآتش

 ای اطفای حریق شهریکاردانی حرفه

  -بلوار امام رضا)ع( -آمل 
  -میدان صدف

 جنب مجتمع حسینی
1313411-1131 

 ای امداد سوانحکاردانی حرفه
 ای امداد و نجات شهریکاردانی حرفه

 ای امور دهیاری و شوراهاحرفهکاردانی 
 ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانیکاردانی حرفه

 کاردانی فنی شهرسازی
 هاامور پیمان -ی عمران  کاردانی فن

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 مازندران

 کشور وزارت
 و هاشهرداری سازمان

 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آمل ایمنی خدمات و نشانیآتش

 شهری ترافیک - عمران فنی کاردانی
  -(ع)رضا امام بلوار - آمل

  -صدف میدان
 حسینی مجتمع جنب

1313411-1131 

 شهری نقل و حمل - عمران فنی کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 و ورزش وزارت
 جوانان

 ریزیبرنامه دفتر
 و ورزش وزارت تربیتی

 جوانان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 جوانان و ورزش کل اداره

 مازندران

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ـ فرهنگ خیابان - ساری
 جوانان و ورزش کل اداره

3311813-1181 

 کتبالبس پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 ایحرفه کاردانی

 اندام پرورش پایه مربیگری - بدنی تربیت 
 واندوتک پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 ژیمناستیک پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 اشن پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تبالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 راتهکا پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تیکش پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 یبالوال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 مرکزی

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان احمرهالل

  ایحرفه کاردانی
 – بهشتی شهید خیابان - اراک وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت

 نبش خیابان میثم
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی 13318113-184

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اراک دانشگاهی جهاد

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 -بهشتی شهید خیابان - اراک
 ـ تیرهفت میدان بهنرسیده 

 کوچه حاج آقا صابر
–( صابر آقاحاج مسجد پشت)

13313311-184 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری هایسیستم - کامپیوتر فنی کاردانی
 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوه دانشگاهی جهاد

 -فهمیده شهید میدان - ساوه کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 ـ فجر شهرک 3 فاز ورودی ابتدای

  – دانشگاه خیابان
 جنب شورای حل اختالف 

33331383-184 

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ورنیم دانشگاهی جهاد

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  ـ ورنیم - محالت

  -(ره) خمینیامام خیابان
 (ع) علیامام بلوار انتهای

31133131-184 

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 ساختمانی هایسنگ فراوری - معدن فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز گردشگری معاونت
 مرکزی استان دستی صنایع

 نیاباخ - خیابان نیسانیان – اراک دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
روبروی پل  -نژادهاشمی شهید

 قلعه -وکیل بستبن -فرنگی 
 وکیل
13311111-184 

 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی
 ایرانی نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان کل دادگستری

 ـ مقام قائم خیابان انتهای - اراک ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 -نرسیده به میدان امام حسین 

 8 ساختمان ـ امداد کمیته جنب
11331113-184 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 مرکزی استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان انتظامی فرماندهی

 –( ع) حسین امام میدان - اراک راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 سالن جنب -شهرک بعثت 

 ناجا غدیر ورزشی
3183118-184 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مرکزی استان بهزیستی

  -رضوی کوی - اراک دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ـ خمینی امام بیمارستان پشت

 کوهنورد میدان روبروی
13181133-184 

 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 مرکزی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوه شهرستان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
  -بهشتی شهید خیابان - ساوه

 باهنر کوچه
33311111-184 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی
 تخصصی و یک درجه

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

 -شمالی کمربندی - اراک
  نورپیام دانشگاه از بعد 

 )انتهای شهرک الهیه(
11483848-184 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوه مهارت ایحرفه و فنی

  -کاوه صنعتی شهر - ساوه صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 -جانبازان خیابان -امیرکبیر میدان

 33 پالک
33131811-184 

 جوشکاری فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی (اراک) مرکزی کشاورزی جهاد

  ـ تختی خیابان - اراک
 مجتمع ـ شهرسازی و مسکن جنب

 کشاورزی جهاد عالی آموزش
 (بابایی شهید مرکز)

11131833-184 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پزشکیگیاه فنی کاردانی (ساوه) مرکزی کشاورزی جهاد

 38 کیلومتر ـ اوه راهی سه - ساوه
 سلفچگان ساوه، جاده

33313333-184 

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 سازیکمباین شرکت
 ایران

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ایران سازیکمباین

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ـ تهران جاده 3 کیلومتر - اراک
 صنعت میدان

11131318-184 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

  صنعتی شرکت
 اراک حدید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اراک حدید صنعتی شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

بلوار  –میدان حافظیه  – اراک
  -استانداری وبرویر -فاطمیه 

 ـ 13 بهارانانتهای  -بهاران کوی
 11 پالک

11414331-184 

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 زیفل هایقالب تولید و ساخت - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز هپکو شرکت
 (اراک) هپکو شرکت

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  –خیابان جهاد )هپکو(  – اراک
  –بعد از میدان ورزش 

 نرسیده به کمربندی شمالی
11481311-184 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی الکترونیک فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 سنگین آالتماشین برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 راهسازی هایماشین مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز صفا صنعتی گروه
 صفا صنعتی گروه

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

  – آزادی میدان - ساوه
 -هواییپل به نرسیده -آزادی بلوار

 33 آزادی
33313111-184 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز اراک سازیماشین
 اراک سازیماشین

 تهران جاده 3 کیلومتر - اراک دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی 11111143-184

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 مرکزی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز اراک سازیماشین
 اراک سازیماشین

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 تهران جاده 3 کیلومتر - اراک
11111143-184 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 جوش بازرسی فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کنترل فنی کاردانی
 گریریخته - متالورژی فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آلومینیوم تولید - متالورژی فنی کاردانی ایران آلومینیوم سهامی شرکت

 ـ تهران جاده 8 کیلومتر - اراک
 ایران آلومینیوم شرکت

13143381-184 

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اراک 1 واحد هنر و فرهنگ

  -خیابان هپکو  – اراک بازیگری ایحرفه کاردانی
 -بهشتی شهید شهرک

 جنب اداره کل فرهنگ و -یک فاز 
 ارشاد اسالمی

11138181-184 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خمین 1 واحد هنر و فرهنگ

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 طالقانی …اآیت خیابان - خمین
 تقاطع به نرسیده -(کمربندی)

 بسیج خیابان
34334184-184 

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 ساوه شهرداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

  -بلوکحاج خیابان - ساوه
 تفریحی دریاچه جنب -34 طالقانی

33311381-184 

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 هرمزگان

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی – علمی
 ایران هالل 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان استان احمرهالل

 (میناب)

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی
  ـ خمینی امام بلوار - میناب

 بهمن 33 میدان شرقی ضلع
3381131-1148 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرعباس دانشگاهی جهاد

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 -ناخدا نخل چهارراه - عباسبندر
 دانشگاه خیابان ابتدای

4481113-1141 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
 فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری 
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و تربیت معاونت
 وزارت آموزش

 پشتیبانی و دفاع
 مسلح نیروهای
 اسالمی جمهوری

 ایران

 صنعتی دانشگاه
 اشتر مالک 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان اشتر مالک

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 یشمال رسالت خیابان - عباسبندر
 3 پالک - زیبارو شهید کوچه -

4441114-1141 

 بنادر آالتماشین و تجهیزات فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی

 ارتباطات وزارت
 فناوری و

 اطالعات
 ایران مخابرات شرکت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 استان مخابرات سهامی شرکت

 هرمزگان

 ـ ناخدانخل چهارراه - عباسبندر (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی
 محل ابتدای ـ ترمینال خیابان
 گلشهر تعمیرگاه جنب ـ طالبند

3411181-1141 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی

 رادیویی انتقال - مخابرات فنی کاردانی

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی

 و پزشکی علوم دانشگاه
 بهداشتی خدمات
 هرمزگان درمانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 هرمزگان درمانی بهداشتی

  ـ ناصر بلوار - عباسبندر صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی
 ـ شریعتی بیمارستان غربی ضلع

  ـ محمدی جعفر شهید کوچه
 دندانپزشکی کلینیک از بعد

1181134-1141 

 بهورزی - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 داریمطب - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 هرمزگان

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی

 و پزشکی علوم دانشگاه
 بهداشتی خدمات
 هرمزگان درمانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 هرمزگان درمانی بهداشتی

  ـ ناصر بلوار - عباسبندر اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 ـ شریعتی بیمارستان غربی ضلع
  ـ محمدی جعفر شهید کوچه

 دندانپزشکی کلینیک از بعد
1181134-1141 

 عمل اتاق تجهیزات - پزشکی تجهیزات فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 زشکیپ تشخیص آزمایشگاه تجهیزات - پزشکی تجهیزات

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان استان بهزیستی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 خیابان -ناصر بلوار - عباسبندر

 انقالب دادسرای پشت -وحدت
1113811-1141 

 ژهوی نیازهای با کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرعباس ایحرفه و فنی

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی
 -ناخدانخل خیابان - عباسبندر

  -مسافربری ترمینال پشت

 1 شماره مرکز
4443311-1141 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی

 بندرعباس صنعتی شهرک

 راهپلیس از بعد - عباسبندر برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
  -سیرجان بندرعباس،

 1 شماره صنعتی شهرک
3141413-1141 

 جوشکاری فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان کشاورزی جهاد

 (بندرعباس)

 آبزیان بهداشت ایحرفه کاردانی
 ـ خمینی امام بلوار - عباسبندر

 ـ انتظامی نیروی فرماندهی روبروی
  ـ شیالت سازمانی کوی

 آموزش مجتمع
3111833-1141 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 روستایی توسعه - کشاورزی ترویج ایحرفه کاردانی

 میگو پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 شیالتی محصوالت فراوری - شیالت فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان کشاورزی جهاد

 (آبادحاجی)

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی

 جاده 1 کیلومتر - آبادحاجی
  آموزش مرکز ـ زهرا بهشت

 کشاورزی جهاد
3333843-1141 

 صیفی و سبزی تولید - باغبانی فنی کاردانی
 نهال پرورش و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 زینتی گیاهان و گل - باغبانی فنی کاردانی

 پزشکیگیاه فنی کاردانی
 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 و راه وزارت
 شهرسازی

 و بنادر سازمان
 جمهوری دریانوردی
 ایران اسالمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 تایدواتر دریایی خدمات شرکت

 بندرعباس - خاورمیانه

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - عباسبندر
  -نانخانه چهارراه -زیباشهر

 14احمدآل خیابان
  :2 شماره ساختمان

 اسکله جاده ـ خمینی امام بلوار
  ـ رجایی شهید
 رجایی شهید شهرک

1181383-1141 

 بیمه امور ایحرفه کاردانی
 گمرکی امور - بازرگانی ایحرفه کاردانی

 انبارداری - بازرگانی ایحرفه کاردانی
 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 بنادر آالتماشین و تجهیزات فنی کاردانی

 هواپیمایی سازمان
 کشور

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بندرعباس هوانوردی صنعت

  ایحرفه کاردانی
 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی

  از بعد -گلشهر - عباسبندر
 به نرسیده ـ بالل مخابرات مرکز

 جنگلی پارک راهیسه
4443113-1141 

 هواپیما میهمانداری ایحرفه کاردانی
 هواپیما اویونیک فنی کاردانی

 هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 آلومینیوم شرکت
 المهدی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 آلومینیوم تولید - متالورژی فنی کاردانی المهدی

 جاده 18 کیلومتر - عباسبندر
  ـ رجایی شهید اسکله
 المهدی آلومینیوم مجتمع

8833134-1141 

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 1 بندرعباس

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  -آزادگان - عباسبندر
 قندی شهید مخابرات جنب

1114113-1141 

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 جوشکاری فنی کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
 صیادی شناورهای مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 هرمزگان

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 پارسیان

 شهری حریق اطفای ایحرفه کاردانی

 -گمنام شهدای بلوار - پارسیان
 کارآفرینی و مهارت خیابان انتهای

3431111-1143 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 گاز پاالیش - شیمیایی صنایع فنی کاردانی
 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی

 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 کیش

 :1 شماره ساختمان - کیش مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 امیر خیابان -سنایی خیابان
 بین حدفاصل :2 شماره ساختمان

 دلیران میدان و فارس خلیج میدان
 راست سمت اول ورودی ـ

3331113-1143 

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میناب

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 :1 شماره ساختمان - میناب
 111 کوچه -شهدا میدان
 ـ رسالت بلوار :2 شماره ساختمان
 کشاورزی تحقیقات مرکز روبروی

3333313-1148 

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 خرما فراوری و تولید - باغبانی فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 هرمزگان استان

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 ـ خمینی امام بلوار - عباسبندر
  ـ غفاری الهآیت خیابان

 (سابق) هرمزگان دانشگاه جنب
1131411-1141 

 بازیگری ایحرفه کاردانی
 نویسینامهفیلم - سینما ایحرفه کاردانی

 لباس طراحی ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 عکاسی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرمزگان 1 واحد هنر و فرهنگ

 (بندرلنگه)

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

... اآیت بلوار ابتدای - بندرلنگه
 جامع دانشگاه خیابان -ایخامنه

3334113-1143 

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 بندری خدمات - مدیریت ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 هرمزگان استانداری کشور وزارت
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 پژوهش و آموزش دفتر
 هرمزگان استانداری

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

 التربا -پاسداران بلوار - عباسبندر
 و آموزش دفتر ـ شهدا میدان از

 هرمزگان استانداری پژوهش
8888181-1141 

 تعاون امور ایحرفه کاردانی
 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت هرمزگان
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 قشم شهرداری

 شوراها و دهیاری امور ایحرفه کاردانی

 نخل مجتمع - هاگل میدان - قشم
 ناپولی فودفست جنبب - زرین

8338131-1141 

 شهروندی هایآموزش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 گردشگری ایحرفه کاردانی

 تشریفات امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 اریتج هایمجتمع سرپرستی - مدیریت ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی

 همدان

 جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

  – مدنی شهرک - همدان
  جمعیت - نبوت میدان

 همدان استان  احمرهالل
13381133-181 

  ایحرفه کاردانی
 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 دانشگاهی جهاد
 عالی آموزش مرکز

  کاربردی - علمی
 دانشگاهی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان دانشگاهی جهاد

 دولتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کاشانی... ا آیت بلوار اول - همدان
 دانشگاهی جهاد کوچه -

13813311-181 

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 شهرسازی فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 میراث سازمان
 صنایع فرهنگی،

 و دستی
 گردشگری

 گردشگری معاونت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان اللجین دستی صنایع

 یسنت کاشی و سفال - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 -ایخامنه... اآیت بلوار - اللجین

 بخشداری روبروی
13831111-181 

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هگمتانه میراث

 -اکباتان خیابان انتهای - همدان گردشگری ایحرفه کاردانی
 انههگمت گردشگری فرهنگی سایت

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی 13811311-181

 قضاییه قوه
 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 قدوسی شهید

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان کل دادگستری

 شهید بلوار - جانبازان - همدان ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 اله آیت قضایی مجتمع -رجایی

 3 طبقه - همدانی آخوند
13331141-181 

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 (همدان) هازندان سازمان

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی
 - عشقی میرزاده خیابان - همدان

  – شکریه خیابان انتهای
 3 شماره - استانداری از باالتر

18184318-181 

 قضایی معاضدت و ارشاد - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 همدان استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان انتظامی فرماندهی

 خیابان - طالقانی خیابان - همدان راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 – نواب چهارراه به نرسیده - گلزار

معاونت  –مجتمع آموزشی المهدی 
تربیت و آموزش انتظامی استان 

 همدان 
3183441-181 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 آموزش موسسه
  عالی

 کاربردی-علمی
 مهارت

 و کار تعاون، کل اداره
 استان اجتماعی رفاه

 همدان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 رفاه و کار تعاون، کل اداره

 همدان استان اجتماعی

 بیمه امور ایحرفه کاردانی

  -باباطاهر آرامگاه - همدان
 لیعا آموزش مرکز ـ فلسطین بلوار

 همدان تعاون
13338388-181 

 تعاون امور ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان بهزیستی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 کوچه -مهدیه خیابان - همدان
 1پالک -کاشانی مباشر شهید

18341331-181 

 مهدکودک مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 مردمی هایمشارکت ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مریانج ایحرفه و فنی

 کرمانشاه، جاده 8 کیلومتر - همدان برقیپله و آسانسور فنی کاردانی
 تیبهش شهید بلوار ابتدای ـ مریانج

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی 13344311-181

 گروه آموزشی هیوا
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 همدان

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مریانج ایحرفه و فنی

 کرمانشاه، جاده 8 کیلومتر - همدان ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی
 تیبهش شهید بلوار ابتدای ـ مریانج

13344311-181 
 ربات فنی کاردانی

 افزارماشین - مکانیک فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان کشاورزی جهاد

 تعاون امور ایحرفه کاردانی

 همدان، جاده 8 کیلومتر - همدان
 - جورقان شهر مقابل - تهران
 ابتدای - بوعلی سردخانه جنب

 پیاز ده جاده
13113811-181 

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی
 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی

 کشاورزی اراضی عمران - خاک و آب فنی کاردانی
 روغنی هایدانه تولید - زراعی امور فنی کاردانی

 زراعی تولیدات - زراعی امور فنی کاردانی
 خوراکی هایقارچ تولید - باغبانی فنی کاردانی

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی
 عسل زنبور پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 آبیسرد ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی
 آبیگرم ماهیان پرورش و تکثیر - شیالت فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی - علمی

 و معدن صنعت،
 تجارت

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مواد و رنگ تولید شرکت

 ثابت الوان شیمیایی

 صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ایحرفه کاردانی

 صنعتی شهرک - کبودرآهنگ
 مواد و رنگ تولید شرکت - ویان

 ثابت الوان شیمیایی
18138138-181 

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 تامین زنجیره و لجستیک - مدیریت ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 صنعتی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی
 سازیرنگ - شیمیایی صنایع فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 مالیر

 تبالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

  -نبوت بلوار از باالتر - مالیر
 غرضی بیمارستان از باالتر

11118311-181 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 قضایی خدمات - حقوق ایحرفه کاردانی
 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی

 ایحرفه کاردانی
 زیورآالت تراش و ساخت - جواهر و طال 

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 انتقال - برق فنی کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 خودرو مکانیک فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی نهاوند

  -شهریور 11 میدان - نهاوند
 بعد از نمایندگی مزدا

11333343-181 

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی همدان استان زیارت و حج

 اسالمیان شهید خیابان - همدان
 - قیام خیابان نبش( استادان)

 134 پالک
18331811-181 

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 اسدآباد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

 جهاد چهارباغ - اسدآباد
11333344-181 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ

  -مدنی شهید شهرک - همدان فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
 آزادگان بلوار -3 فاز

13331144-181 
 انیمیشن ایحرفه کاردانی
 تبلیغات ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 



133 

 

 93 سال مهر ایحرفه کاردانی فنی و کاردانی هایدوره در مراکز آموزشی تلفن و نشانی تحصیلی، رشته آموزشی، مرکز متقاضی، دستگاه ارگان، استان،(: 4) شماره ادامه جدول

 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 همدان

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان 1 واحد هنر و فرهنگ

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 -مدنی شهید شهرک - همدان
 آزادگان بلوار -3 فاز 

13331144-181 

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 دستباف فرش - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 کارگردانی کمک ایحرفه کاردانی
 گریم ایحرفه کاردانی

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی
 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 نهاوند شهرداری

خیابان  – پیروزی خیابان - نهاوند مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
جنب شهرداری نهاوند  –شهرداری 

 روبروی پارک آزادگان –
11311338-181 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

  وزارت
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 همدان استان بدنی تربیت

 ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت 

 ـ شهریور 11 بلوار - همدان
 ـ مسافربری هایپایانه روبروی

 نفره 4111 ورزشی مجموعه
 انقالب
13431111-181 

 کتبالبس پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 رنجشط پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تبالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 بالهند پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 یبالوال پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 یزد

  جمعیت
 احمر هالل
 اسالمی جمهوری

 ایران

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی

 ایران هالل

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استان احمرهالل

 سوانح امداد ایحرفه کاردانی

 بلوار -دانشگاه شهرک - یزد
 احمرهالل جمعیت -فردوسی

8311131-1181 

 شهری نجات و امداد ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 وردیکوهن و پیماییکوه پایه مربیگری - بدنی تربیت
 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی

 دارویاری - سالمت خدمات ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 کارگر خانه
 اسالمی جمهوری

 ایران

  کارگر خانه
 ایران اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد واحد کارگر خانه

  -انقالب خیابان انتهای - یزد صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 جمهوری بلوار تقاطع

8333881-1181 
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

 و تربیت معاونت
 نیروی آموزش

 انتظامی

 انتظامی فرماندهی
 یزد استان

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استان انتظامی فرماندهی

 -( ع) حسین امام میدان - یزد راندازیتی پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 اداره جنب - حمیدیا شهید بلوار

 انتظامی فرماندهی ستاد - دارایی
 یزد استان

3183131-1181 

 قضایی ضابطین امور - حقوق ایحرفه کاردانی

 حقوقی نگارش - حقوق ایحرفه کاردانی

 ارتباطات وزارت
 فناوری و

 اطالعات
 کاربردی - علمی آموزش مرکز ایران مخابرات شرکت

 یزد مخابرات

 (ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

 ـ مطهری شهید خیابان - یزد
 کوچه ابتدای ـ شحنه چهارراه

 هجرت
8313111-1181 

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 هاداده ارتباطات - مخابرات فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 تیبهش شهید بلوار ابتدای - تفت
4318111-1183 

 نهاد مردم هایسازمان پشتیبانی امور ایحرفه کاردانی
 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 نوجوان و کودک خانه مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 ژهوی نیازهای با کودکان مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 آموزشی تکنولوژی ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 کودک مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 یزد

 کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه و

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 بهزیستی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استان بهزیستی

  فنی کاردانی
 تیبهش شهید بلوار ابتدای - تفت گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری

4318111-1183 
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میبد شهرستان بهزیستی

 تربیت و اصالح ایحرفه کاردانی

 یزد میبد، جاده 11 کیلومتر - میبد
 آباد حجت روستای جنب -

1111114-1183 

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 اجتماعی اورژانس - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 خانواده مددکاری - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی
 سالمندان مراقبت - اجتماعی مددکاری ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 مهارت کاربردی-علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی

 یزد ایخامنه الهآیت

 لباس تکنولوژی و دوخت ایحرفه کاردانی

  -یزدبافت بلوار - یزد
 یزدبافت فلکه جنب

8381114-1181 

 چوبی مصنوعات - دستی صنایع ایحرفه کاردانی
 ربات فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  ایحرفه و فنی

 تفت( ره) خمینی امام

 آشپزی ایحرفه کاردانی

  ـ آبادخلیل خیابان - تفت
 تفت نور پیام دانشگاه روبروی

4311313-1183 

 دقیق ابزار فنی کاردانی
 برقیپله و آسانسور فنی کاردانی

 جوش بازرسی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

  وزارت
 کشاورزی جهاد

 عالی آموزش موسسه
  کاربردی - علمی
 کشاورزی جهاد

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد کشاورزی جهاد

 دامپزشکی یاریبهداشت ایحرفه کاردانی

 شهیدان بلوار -صفائیه - یزد
 پژوهش چهارراه نبش -اشرف

8333311-1181 

 ایگلخانه تولیدات - باغبانی فنی کاردانی
 معطر و دارویی گیاهان - باغبانی فنی کاردانی

 اسب پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 طیور صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی

 گاو صنعتی پرورش - دامپروری فنی کاردانی
 غذایی - آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 لبنی هایفراورده و شیر - غذایی صنایع فنی کاردانی
 پزشکیگیاه فنی کاردانی

  فنی کاردانی
 دام خوراک فراوری هایماشین مکانیک - مکانیک

 کشاورزی مکانیزاسیون فنی کاردانی

 و راه وزارت
 شهرسازی

 راه، تحقیقات مرکز
 شهرسازی و مسکن

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد شهرسازی و ساختمان

 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

  ـ قائم منتظر بلوار - یزد
 نصیری شهید کوچه

4314111-1181 

 شهرسازی فنی کاردانی
 هاپیمان امور - عمران فنی کاردانی

 راهداری - عمران فنی کاردانی
 راهسازی - عمران فنی کاردانی

 ساختهپیش هایسازه - عمران فنی کاردانی
 ساختمان مرمت و نگهداری - عمران فنی کاردانی

 روستایی معماری - معماری فنی کاردانی
 شهری معماری - معماری فنی کاردانی

 مانساخت مکانیکی تاسیسات - مکانیک فنی کاردانی

 صنعت، وزارت
 تجارت و معدن

 هایشهرک شرکت
 اردکان صنعتی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
  شرکت

 اردکان صنعتی هایشهرک

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

  – چادرملو میدان - اردکان
  – احمدآباد بلوار ابتدای

 شادی بوستان روبروی
1311311-1183 

 کار و کسب مدیریت ایحرفه کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 کامپیوتری هایشبکه فنی کاردانی

 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 یصنعت تاسیسات مکانیک - مکانیک فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز میبد کاشی مجتمع
 میبد کاشی مجتمع

 صنعتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 یزد میبد، جاده 13 کیلومتر - میبد
1113131-1183 

 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی

 یصنعت آالتماشین تعمیرات - مکانیک فنی کاردانی
 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بافق

 یادزنده بلوار 3 کیلومتر - بافق فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
  – بافقی دهستانی محمد

 بافق اسالمی آزاد دانشگاه جنب
3381331-1183 

 تسالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 دبستانیپیش مربی تربیت ایحرفه کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 یزد

 علوم، وزارت
 یفناور و تحقیقات

  جامع دانشگاه
 کاربردی - علمی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 بافق

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 یادزنده بلوار 3 کیلومتر - بافق
  – بافقی دهستانی محمد

 بافق اسالمی آزاد دانشگاه جنب
3381331-1183 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی

 فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی
 صنعتی برق - برق فنی کاردانی

 جوشکاری فنی کاردانی
 مسیر بردارینقشه - عمران فنی کاردانی

 استخراج - معدن فنی کاردانی
 خودرو مکانیک فنی کاردانی

 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میبد

 بورس امور ایحرفه کاردانی

 ـ میرحسین قاضی بلوار - میبد
  ـ 3 رازی کوچه انتهای
 زاده موسی آموزشی ساختمان

1184111-1183 

 مالیاتی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 حسابرسی - حسابداری ایحرفه کاردانی

 ثبتی حقوق - حقوق ایحرفه کاردانی
 قضایی دستیاری - حقوق ایحرفه کاردانی

 صنعتی برق - برق فنی کاردانی
 تولید خط - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 آزمایشگاه - سرامیک صنایع فنی کاردانی
 سازیشیرینی - غذایی صنایع فنی کاردانی

 شهری معماری - معماری فنی کاردانی
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 صنعتی کشینقشه فنی کاردانی

 و فرهنگ وزارت
 اسالمی ارشاد

 خبرگزاری سازمان
 اسالمی جمهوری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 میبد خبر

 -اعرافی الهآیت میدان - میبد تبلیغات ایحرفه کاردانی
  -اعرافی الهآیت خیابان

 محترم جمعه امام بیت جنب
 شهرستان

1133111-1183 

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 عمومی روابط ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 عالی آموزش موسسه
 کاربردی-علمی

 هنر و فرهنگ

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد االئمه جواد

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی

  ـ صفائیه - یزد
 ایثار میدان ـ اشرف شهیدان بلوار
 ـ شبنم کوچه ـ طراوت بلوار ـ

 آراجهان شهید کوچه
8331811-1181 

 کریم قرآن مربی تربیت ایحرفه کاردانی
 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی

 خبرنگاری ایحرفه کاردانی
 لباس طراحی ایحرفه کاردانی

 گردشگری ایحرفه کاردانی
  ایحرفه کاردانی

 شنیداری و دیداری آثار - انگلیسی زبان مترجمی
  ایحرفه کاردانی

 رسمی متون و مکتوب آثار - انگلیسی زبان مترجمی
 ایرانی ساز نوازندگی - موسیقی ایحرفه کاردانی

 هتلداری ایحرفه کاردانی
  فنی کاردانی

 گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوری
 کامپیوتری سازیبرنامه - افزارنرم فنی کاردانی

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد استان زیارت و حج

 –صدوقی  شهید خیابان - یزد زیارت و حج امور ایحرفه کاردانی
 کوچه داروپخش –میدان همافر 

 سراییمرثیه و مدیحه ایحرفه کاردانی 1343838-1181

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد 1 واحد هنر و فرهنگ

 فرهنگی امور ایحرفه کاردانی
بلوار حاج  ـ دانشجو بلوار - یزد

  -ابوالقاسم رشتی 
 امیرکبیر بلوار ابتدای

8313411-1181 

 عمومی روابط ایحرفه کاردانی
 خبری عکاسی ایحرفه کاردانی

 گرافیک - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی
 نقاشی - تجسمی هنرهای ایحرفه کاردانی

 کشور وزارت

 یزد استانداری
 کاربردی - علمی آموزش مرکز

 پژوهش و آموزش دفتر
 یزد استانداری

 اداری امور - مدیریت ایحرفه کاردانی
  –( ع)حسینامام میدان - یزد

 33 کوچه -دانشجو بلوار
4331411-1181 

 و هاشهرداری سازمان
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد شهرداری

 مالی حسابداری - حسابداری ایحرفه کاردانی
 ـ( ع) حسین امام میدان - یزد
 رآنق دارالتعلیم کوچه ـ کوثر بلوار

1348314-1181 

 اختالف حل شورای - حقوق ایحرفه کاردانی
 داخلی معماری - معماری ایحرفه کاردانی

 ساختمان الکتریکی تاسیسات - برق فنی کاردانی

 گروه آموزشی هیوا
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 نشانی و تلفن مرکز آموزشی تحصیلی رشته یآموزش مرکز متقاضی دستگاه ارگان استان

 یزد

 و هاشهرداری سازمان کشور وزارت
 کشور هایدهیاری

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 هرش الکترونیکی خدمات - اطالعات فناوری فنی کاردانی یزد شهرداری

 ـ( ع) حسین امام میدان - یزد
 رآنق دارالتعلیم کوچه ـ کوثر بلوار

1348314-1181 

  وزارت
 جوانان و ورزش

 ریزیبرنامه دفتر
  وزارت تربیتی
 جوانان و ورزش

 کاربردی - علمی آموزش مرکز
 یزد جوانان و ورزش کل اداره

  ایحرفه کاردانی
 جسمانی آمادگی پایه مربیگری - بدنی تربیت

  ـ جانباز بلوار - یزد
  ـ( ع) علی امام میدان

 یزد نصیری شهید ورزشی مجموعه
1313111-1181 

 اشن پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی
 تسالفو پایه مربیگری - بدنی تربیت ایحرفه کاردانی

 

  

 گروه آموزشی هیوا

 

 

 


