
 

 
 

 

 26صفحه 

 1399ماه سال مهر(ناپيوسته) اي ): استان، دستگاه متقاضي، مركز آموزشي، رشته تحصيلي، نشاني و تلفن مراكز آموزشي در دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفه5ادامه جدول شماره (

 نشاني و تلفن مركز آموزشي رشته تحصيلي مركز آموزشي دستگاه متقاضي استان

 اصفهان

تربيت و آموزش معاونت 
نيروي زميني ارتش 
 جمهوري اسالمي ايران

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
 شهيد صياد نزاجا

 مربيگري پايه آمادگي جسماني -اي تربيت بدني كارداني حرفه
جنب مركز  -خيابان دانشگاه -اصفهان 

هاي شهيد آموزش توپخانه و موشك
 سپهبد علي صياد شيرازي

36295194-031  

 مربيگري پايه تيراندازي -اي تربيت بدني كارداني حرفه

  مربيگري پايه شنا -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  امور اداري -اي مديريت كارداني حرفه

  برداري كارگاهيكارداني فني نقشه

موسسه مهد قرآن كريم و 
  واليت استان اصفهان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
قرآن كريم و واليت استان مهد 

  اصفهان

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه
ابتداي كوچه  -خيابان ابن سينا -اصفهان 

  (ميرعالءالدين) 37شماره 
34476670-031  

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  اي تربيت مربي قرآن كريمكارداني حرفه

  اي تكنولوژي آموزشيكارداني حرفه
  سرايياي مديحه و مرثيهكارداني حرفه

پور هوانيروز شهيد وطن
  اصفهان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  پور اصفهانهوانيروز شهيد وطن

مركز  -جاده شيراز 6كيلومتر  -اصفهان   كارداني فني ايمني پرواز و زميني بالگرد
  پور اصفهانآموزش شهيد وطن
36680022-031  

  هاي ارتباط و ناوبري هوايي بالگردفني سيستمكارداني 
  كارداني فني نگهداري و تعمير بالگرد

  هيات موسس

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  خور و بيابانك

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  161پالك  -بلوار دانشگاه -خوروبيابانك 

  برق صنعتي -كارداني فني برق   46323559-031
  استخراج -كارداني فني معدن 

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  نايين

  : ميدان 1ساختمان شماره  -نايين   هاي فروشاي تكنيككارداني حرفه
 -خيابان شهيد رجايي -ا... طالقانيآيت

 5پالك  -جنب پارك مهارت -بلوار جهاد
  : ميدان 2ساختمان شماره 

 -رجاييخيابان شهيد  -ا... طالقانيآيت
  7پالك  -جنب فرمانداري
46261934-031  

  اي طراحي لباسكارداني حرفه

  البرز

باشگاه فرهنگي ورزشي 
  شاهين كرج

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين 

  كرج

  مربيگري پايه آمادگي جسماني -اي تربيت بدني كارداني حرفه

 -نوربلوار  -كيانمهر -بلوار ارم -كرج 
باشگاه فرهنگي ورزشي  -ميدان پليس

  شاهين كرج
33290686-026  

  مربيگري پايه پرورش اندام -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  مربيگري پايه تكواندو -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  مربيگري پايه فوتبال -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  مربيگري پايه فوتسال -بدني اي تربيت كارداني حرفه

  اي مديريت كسب و كار ورزشيكارداني حرفه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   جهاد دانشگاهي البرز
  جهاد دانشگاهي كرج

  اي امور بورسكارداني حرفه

 -باالتر از ميدان طالقاني -عظيميه -كرج 
 -خيابان ميخك -خيابان طالقاني شمالي
آموزش و پرورش  ضلع شمالي اداره كل

  استان البرز
32508222-026  

  اي انيميشنكارداني حرفه
  چاپ پوشاك -اي چاپ كارداني حرفه
  برداريتصوير -اي سينما كارداني حرفه
  هاي ويژهجلوه -اي سينما كارداني حرفه

  اي طراحي لباسكارداني حرفه
  اي عكاسي خبريكارداني حرفه

  آثار مكتوب و متون رسمي -اي مترجمي زبان انگليسي كارداني حرفه
  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  معماري داخلي -اي معماري كارداني حرفه
  عكاسي -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه
  گرافيك -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه
  نقاشي -هنرهاي تجسمي اي كارداني حرفه

  نقاشي ايراني -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه
  نقاشي ديواري -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه

  ايسازي رايانهكارداني فني بازي
  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 

  كامپيوتري سازيبرنامه -افزار كارداني فني نرم

خانه كارگر جمهوري 
اسالمي ايران تشكيالت 
  شهرستان ساوجبالغ

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
خانه كارگر جمهوري اسالمي 
ايران تشكيالت شهرستان 

  ساوجبالغ

  اي ايمني و بهداشت واحدهاي صنفيكارداني حرفه

ا... بلوار آيت -هشتگرد -ساوجبالغ 
 -اشرفي اصفهانيخيابان شهيد  -ايخامنه

  روي اداره گازروبه
44222612-026  

  اي بازاريابيكارداني حرفه
  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  برقيكارداني فني آسانسور و پله

  گستردههاي اينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 
 



 

 
 

 

 27صفحه 

 1399ماه سال اي (ناپيوسته) مهر): استان، دستگاه متقاضي، مركز آموزشي، رشته تحصيلي، نشاني و تلفن مراكز آموزشي در دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفه5ادامه جدول شماره (

 نشاني و تلفن مركز آموزشي رشته تحصيلي مركز آموزشي دستگاه متقاضي استان

 البرز

خانه كارگر جمهوري 
اسالمي ايران تشكيالت 
 شهرستان ساوجبالغ

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
خانه كارگر جمهوري اسالمي 
ايران تشكيالت شهرستان 

 ساوجبالغ

ا... بلوار آيت -هشتگرد -ساوجبالغ  افزارماشين -كارداني فني مكانيك 
 -خيابان شهيد اشرفي اصفهاني -ايخامنه

 گاز روي ادارهروبه
44222612-026  

 كارداني فني مكانيك خودرو

خانه كارگر جمهوري 
اسالمي ايران تشكيالت 

  كرج

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
خانه كارگر جمهوري اسالمي 

  ايران تشكيالت كرج

  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه

بلوار  -ا... طالقانيميدان آيت -كرج 
روي تربيت روبه -فرهنگخيابان  -تعاون

 -آبادشهرك اداري حسن -آباد(حسن 8
  جنب اداره گاز)

32541825-026  

  برق صنعتي -كارداني فني برق 
  هاي كامپيوتريكارداني فني شبكه

  كارداني فني لوازم خانگي
  آالت صنعتيتعميرات ماشين -كارداني فني مكانيك 

  افزارماشين -كارداني فني مكانيك 
  مكانيك تاسيسات صنعتي -كارداني فني مكانيك 

  كارداني فني مكانيك خودرو
  كشي صنعتيكارداني فني نقشه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   دادگستري كل استان البرز
  دادگستري كل استان البرز

  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
ابتداي خيابان  -آزادگانپل  -كرج 

  كوچه بخشداري -برغان
32403576-026  

  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  شوراي حل اختالف -اي حقوق كارداني حرفه

  نگارش حقوقي -اي حقوق كارداني حرفه

ها و اقدامات سازمان زندان
  تربيتي كشورتاميني و 

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
ها و اقدامات اداره كل زندان

 -تاميني و تربيتي استان تهران 
  2بعثت 

زندان  -بلوار موذن -رجائي شهر -كرج   حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
مجتمع آموزشي ابراهيم  -شهررجائي

  ا...خليل
34200004-026  

  مديريت كسب و كاراي كارداني حرفه
  كارداني فني مكانيك خودرو

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
ها و اقدامات اداره كل زندان

 -تاميني و تربيتي استان تهران 
  3بعثت 

 -انتهاي كيانمهر -مهرشهر -كرج   حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
  ندامتگاه قزلحصار

  فني مكانيك خودروكارداني   33265028-026

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شركت اسواران
  باشگاه سواركاري اسواران

خروجي  -بزرگراه كرج، قزوين -كرج   مربيگري پايه سواركاري -اي تربيت بدني كارداني حرفه
راهي شنده سه -شهر كوهسار -كردان

خيابان  -هاخيابان گل -سمت راست
  اسوارانباشگاه سواركاري  -اسواران

44323612-026  
  پرورش اسب -كارداني فني دامپروري 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شركت ايران فريمكو
  شركت ايران فريمكو

  اي بازاريابيكارداني حرفه
 20: كيلومتر 1ساختمان شماره  -كرج 

 -دشتتهران -جاده قديم كرج، هشتگرد
  شركت ايران فريمكو -بلوار ايران فريمكو
 -بلوار ارم -: مهرشهر2ساختمان شماره 

  315نبش خيابان 
44526450-026  

  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
  لجستيك و زنجيره تامين -اي مديريت كارداني حرفه

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  هاامور پيمان -كارداني فني عمران 

  بتن -عمران كارداني فني 
  برداري كارگاهيكارداني فني نقشه

سازان شركت توليدي قطعه
  فجر ميثاق

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
سازان فجر شركت توليدي قطعه
  ميثاق

 -جاده كرج، شهريار -فرديس -كرج   برق صنعتي -كارداني فني برق 
خيابان  -شهرك صنعتي سيمين دشت

   -جنب كارخانه شير پگاه -اميد يك
  22پالك 

36662617-026  

  افزارماشين -كارداني فني مكانيك 

  كارداني فني مكانيك خودرو

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شركت توليدي قند كرج
  شركت توليدي قند كرج

  انبارداري -اي بازرگاني حرفه كارداني

بلوار شهيد  -چهار راه كارخانه قند -كرج 
جنب شركت توليدي  -44پالك  -فهميده

  قند كرج
32756672-026  

  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

  كارداني فني الكترونيك صنعتي
  ايمني كار و حفاظت فني كارداني فني

  برق صنعتي -كارداني فني برق 
  هاي الكتريكيتعمير و نگهداري ماشين -كارداني فني برق 

  كارداني فني تصفيه آب و پساب صنايع غذايي
  غذايي -كارداني فني شيمي آزمايشگاهي 

  سازيشيريني -كارداني فني صنايع غذايي 
  قند -فني صنايع غذايي كارداني 

  هانوشيدني -كارداني فني صنايع غذايي 
 

 

 



 

 
 

 

 28صفحه 

 1399ماه سال اي (ناپيوسته) مهر): استان، دستگاه متقاضي، مركز آموزشي، رشته تحصيلي، نشاني و تلفن مراكز آموزشي در دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفه5ادامه جدول شماره (

 نشاني و تلفن مركز آموزشي رشته تحصيلي مركز آموزشي دستگاه متقاضي استان

 البرز

 شركت توليدي قند كرج
كاربردي  -مركز آموزش علمي 

 شركت توليدي قند كرج

بلوار شهيد  -چهار راه كارخانه قند -كرج  هاي كامپيوتريسيستم -كارداني فني كامپيوتر 
جنب شركت توليدي  -44پالك  -فهميده

 قند كرج
32756672-026  

 آالت صنعتيتعميرات ماشين -كارداني فني مكانيك 

  صنعت -كارداني فني مميزي انرژي 

شركت توليدي و صنعتي 
  آذين خودرو

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
شركت توليدي و صنعتي آذين 

  خودرو

  اي بازاريابيكارداني حرفه

انتهاي خيابان  -بلوار ارم -مهرشهر -كرج 
  دوم شريعتي (شرقي)

33310001-026  

  انبارداري -اي بازرگاني كارداني حرفه
  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  برق صنعتي -كارداني فني برق 

  قطعات پالستيك، الستيك و تزئيني خودرو -كارداني فني پليمر 
  صنعتي -كارداني فني شيمي آزمايشگاهي 
  كارداني فني كنترل

  كارداني فني كنترل كيفيت خودرو
  كشي صنعتيكارداني فني نقشه

شركت صنعت هوانوردي 
  آسمان ايرانيان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  صنعت هوانوردي آسمان ايرانيان

  آثار ديداري و شنيداري -اي مترجمي زبان انگليسي كارداني حرفه
ابتداي جاده  -بلوار ارم -مهرشهر -كرج 

المللي فرودگاه بين -مهرشهر به ماهدشت
   -آبان 13منطقه  -پيام

  4بلوك 
33266158-026  

  اي ميهمانداري هواپيماكارداني حرفه
  كارداني فني اويونيك هواپيما

  كارداني فني تعمير و نگهداري هواپيما
  كارداني فني ديسپچري پرواز

كاربردي  -مركز آموزش علمي   ايچ)فرد (سنشركت عالي
  ايچ)فرد (سنشركت عالي

  اي بازاريابيكارداني حرفه

بلوار امام  -هشتگرد قديم -ساوجبالغ 
انتهاي  -كوچه شهيد بهشتي -خميني (ره)

  كوچه دست چپ
44226469-026  

  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
  لجستيك و زنجيره تامين -اي مديريت كارداني حرفه

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

  غذايي -كارداني فني شيمي آزمايشگاهي 
  هانوشيدني -كارداني فني صنايع غذايي 

  مواد غذاييكارداني فني كنترل كيفيت 
  سازي كامپيوتريبرنامه -افزار كارداني فني نرم

شركت مجتمع صنعتي 
  ماموت تهران

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
شركت مجتمع صنعتي ماموت 

  تهران

كيلومتر  5 -بزرگراه كرج، قزوين -كرج   اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  بعد از پل هوايي كردان

44523400-026  
  كارداني فني جوشكاري

  آالت صنعتيتعميرات ماشين -كارداني فني مكانيك 

شهرداري شهر جديد 
  هشتگرد

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  شهرداري شهر جديد هشتگرد

ميدان  -شهر جديد هشتگرد -ساوجبالغ   اي اطفاي حريق شهريكارداني حرفه
جاده قديم  -بلوار فشند -امام خميني (ره)

  بعد از ساختمان دادگستري -فشند
44250915-026  

  امور اداري -اي مديريت كارداني حرفه
  كارداني فني شهرسازي

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري كرج
  شهرداري كرج

  اي اطفاي حريق شهريكارداني حرفه

بعد از  -زاده حسن (ع)بلوار امام -كرج 
ميدان  نرسيده به -چهار راه مصباح

  جنب پارك اطلسي -استاندارد
32812884-026  

  اي امداد و نجات شهريكارداني حرفه
  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه

  اي روابط عموميكارداني حرفه
  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

  كارداني فني شهرسازي
  هاامور پيمان -كارداني فني عمران 

  نگهداري و مرمت ساختمان -كارداني فني عمران 
  خدمات الكترونيكي شهر -كارداني فني فناوري اطالعات 
  معماري شهري -كارداني فني معماري 

فرماندهي انتظامي استان 
  البرز

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  فرماندهي انتظامي استان البرز

  انتظامياي پيشگيري كارداني حرفه

ستاد فرماندهي  -ميدان استاندارد -كرج 
  انتظامي استان البرز

21871595-026  

  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  جويي سرقتاي كشف و پيكارداني حرفه

  اي كنترل ترافيككارداني حرفه
 

 
 



 

 
 

 

 29صفحه 

 1399ماه سال مهر(ناپيوسته) اي ): استان، دستگاه متقاضي، مركز آموزشي، رشته تحصيلي، نشاني و تلفن مراكز آموزشي در دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفه5ادامه جدول شماره (

 نشاني و تلفن مركز آموزشي رشته تحصيلي مركز آموزشي دستگاه متقاضي استان

 البرز
واليت موسسه مشكات 
 صبح آدينه

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
 مشكات واليت

 اي امور حج و زيارتكارداني حرفه
 -شهرك اوج -آبادراه حسنسه -كرج 

جنب مسجد جامع  -16خيابان بوعلي 
 امام حسين (ع)

32505927-026  

 اي امور فرهنگيكارداني حرفه

  اي تربيت مربي قرآن كريمكارداني حرفه
  اورژانس اجتماعي -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

  ايالم

كاربردي  -مركز آموزش علمي   جهاد دانشگاهي ايالم
  جهاد دانشگاهي ايالم

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه

ابتداي  -ا... تعميركاريبلوار آيت -ايالم 
  فدائيان اسالمخيابان 

32232568-084  

  اي تربيت مربي قرآن كريمكارداني حرفه
  اي دوخت و تكنولوژي لباسكارداني حرفه

  اي روابط عموميكارداني حرفه
  اي گردشگريكارداني حرفه

  آثار مكتوب و متون رسمي -اي مترجمي زبان انگليسي كارداني حرفه
  عكاسي -اي هنرهاي تجسمي حرفهكارداني 

  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 
  سازي كامپيوتريبرنامه -افزار كارداني فني نرم

فرماندهي انتظامي استان 
  ايالم

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  فرماندهي انتظامي استان ايالم

جنب  -بلوار شهيد بهشتي -ايالم   اي انتظامات و حراست فيزيكيكارداني حرفه
  بهزيستي استان

21821208-084  
  اي پيشگيري انتظاميكارداني حرفه

  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  هيات موسس

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  آبدانان

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه

  بعد از  -خيابان سراب -آبدانان 
  پارك شهر

33625814-084  

  اي تكنولوژي آموزشيكارداني حرفه
  حسابرسي -اي حسابداري كارداني حرفه

  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه
  معماري داخلي -اي معماري كارداني حرفه

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
  مرمت ساختماننگهداري و  -كارداني فني عمران 

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  1ايالم 

  اي امور بانكيكارداني حرفه

 -خيابان رسالت -چهار راه رسالت -ايالم 
  15نبش كوچه رسالت 

33345110-084  

  اي امور بورسكارداني حرفه
  اي امور بيمهكارداني حرفه

  آمادگي جسمانيمربيگري پايه  -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  اي تربيت مربي مهدكودككارداني حرفه
  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه

  حسابرسي -اي حسابداري كارداني حرفه
  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

  اي مديريت كسب و كارحرفهكارداني 
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

  برق صنعتي -كارداني فني برق 
  پااليش گاز -كارداني فني صنايع شيميايي 

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  2ايالم 

  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه

 جنب خيابان مفتح -بلوار جمهوري -ايالم 
33366450-084  

  شوراي حل اختالف -اي حقوق كارداني حرفه
  برق صنعتي -كارداني فني برق 
  هاي كامپيوتريكارداني فني شبكه

  ساختههاي پيشسازه -كارداني فني عمران 
  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 

  تاسيسات مكانيكي ساختمان -كارداني فني مكانيك 
  كارداني فني مكانيك خودرو

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  دهلران

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه

خيابان  -كوي رياست جمهوري -دهلران 
  نبش كوچه شهداي گمنام -شهيد اعلمي

33720222-084  

  دستياري قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

  برق صنعتي -كارداني فني برق 
  پااليش گاز -كارداني فني صنايع شيميايي 

  مكانيك تاسيسات صنعتي -كارداني فني مكانيك 
 

 
 


