
 

 
 

 

 64صفحه 

 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 (

 آموزشينشاني و تلفن مركز  رشته تحصيلي مركز آموزشي دستگاه متقاضي استان

 قزوين

 شهرداري قزوين
كاربردي  -مركز آموزش علمي 

 شهرداري قزوين

روي روبه -بلوار جمهوري اسالمي -قزوين  نگهداري و مرمت ساختمان -كارداني فني عمران 
 ابتداي خيابان اصفهان -گلزار شهدا

33578071-028  
 خدمات الكترونيكي شهر -كارداني فني فناوري اطالعات 

  معماري شهري -كارداني فني معماري 

فرماندهي انتظامي استان 
  قزوين

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  فرماندهي انتظامي استان قزوين

 -بلوار شهيد باهنر -دروازه رشت -قزوين   اي انتظامات و حراست فيزيكيكارداني حرفه
  باالتر از ستاد فرماندهي نيروي انتظامي

33226963-028  
  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  جويي سرقتاي كشف و پيكارداني حرفه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   هيات موسس
  الموت

  مجتمع تجاري و اداري  -كاليه معلم  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
  ملك دشت

33622214-028  
  ثبتيحقوق  -اي حقوق كارداني حرفه

  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 

  قم

كاربردي  -مركز آموزش علمي   جهاد دانشگاهي قم
  جهاد دانشگاهي قم

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

 -روي دانشگاه قمروبه -بلوار الغدير -قم 
  ساختمان رعد فاطميه

32852552-025  

  معماري داخلي -اي معماري كارداني حرفه
  عكاسي -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه
  گرافيك -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه

  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 
  معماري شهري -كارداني فني معماري 

  سازي كامپيوتريبرنامه -افزار كارداني فني نرم

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

  مشاوره حقوقي اصناف -اي بازرگاني كارداني حرفه

خيابان شهيد  -متري عمار ياسر 75 -قم 
روي ناحيه امام حسين (ع) روبه -قدوسي

  سپاه
37765056-025  

  ارشاد و معاضدت قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

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

شركت توليدي خدماتي 
  بهارآوران نسترن

كاربردي  -علمي مركز آموزش 
  كشاورزي بهارآوران نسترن

  ياري دامپزشكياي بهداشتكارداني حرفه

روي روبه -خيابان امام خميني (ره) -قم 
جنب سرپرستي بانك  -متري توليدارو 16

  كشاورزي
32126453-025  

  انتقال و توزيع آب كشاورزي -كارداني فني آب و خاك 
  و فرآوري پستهتوليد  -كارداني فني باغباني 

  گل و گياهان زينتي -كارداني فني باغباني 
  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 

  پرورش صنعتي طيور -كارداني فني دامپروري 
  تكثير و پرورش آبزيان زينتي -كارداني فني شيالت 

  مرتعداري -كارداني فني منابع طبيعي 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   قمشهرداري 
  شهرداري قم

  اي اطفاي حريق شهريكارداني حرفه

بلوار  -ميدان امام خميني (ره) -قم 
 ساختمان شهيد باكري -طبقه دوم -كارگر

38855404-025  

  امور موزه -اي امور فرهنگي كارداني حرفه
  اي تاكسيرانيكارداني حرفه

  هاي شهرونديمربي آموزش اي تربيتكارداني حرفه
  اي گردشگريكارداني حرفه

  امور اداري -اي مديريت كارداني حرفه
  هاامور پيمان -كارداني فني عمران 
  خدمات الكترونيكي شهر -كارداني فني فناوري اطالعات 
  معماري شهري -كارداني فني معماري 

فرماندهي انتظامي استان 
  قم

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  فرماندهي انتظامي استان قم

  اي انتظامات و حراست فيزيكيكارداني حرفه
جنب  -ابتداي جاده قديم قم، تهران -قم 

  18كالنتري 
21824274-025  

  مربيگري پايه آمادگي جسماني -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  قضاييامور ضابطين  -اي حقوق كارداني حرفه

  جويي سرقتاي كشف و پيكارداني حرفه
  اي كنترل ترافيككارداني حرفه

موسسه توسعه و عمران 
منطقه ويژه اقتصادي 

  سلفچگان قم

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
توسعه و عمران منطقه ويژه 

  اقتصادي سلفچگان قم

  اي بازاريابيكارداني حرفه

 -سلفچگان راهخيابان سه -سلفچگان -قم 
منطقه ويژه  -جاده اصفهان 7كيلومتر 

  اقتصادي سلفچگان
33677003-025  

  امور گمركي -اي بازرگاني كارداني حرفه
  انبارداري -اي بازرگاني كارداني حرفه

  برقيكارداني فني آسانسور و پله
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

  برق صنعتي -كارداني فني برق 
 

 

 



 

 
 

 

 65صفحه 

 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

 قم

موسسه توسعه و عمران 
منطقه ويژه اقتصادي 

 سلفچگان قم

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
توسعه و عمران منطقه ويژه 

 اقتصادي سلفچگان قم

 -راه سلفچگانخيابان سه -سلفچگان -قم  ها، آرايشي و بهداشتيشوينده -كارداني فني شيمي آزمايشگاهي 
منطقه ويژه  -جاده اصفهان 7كيلومتر 

 سلفچگان اقتصادي
33677003-025  

 مكانيك تاسيسات صنعتي -كارداني فني مكانيك 

موسسه فرهنگي اقتصادي 
  زائر كريمه

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  موسسه فرهنگي اقتصادي زائر

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه
كوچه  -دور شهر (شهيد فاطمي) -قم 
  ساختمان شفيعه -جنب بنياد شهيد -يك

37833301-025  

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

  اي طراحي لباسكارداني حرفه
  گرافيك -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه

موسسه فرهنگي هنري 
  مدرسه اسالمي هنر

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  فرهنگ و هنر قم

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه
  20نبش كوچه  -بلوار بسيج -قم 

37840072-025  
  تهيه و توليد فيلم -اي سينما كارداني حرفه

  سازيفيلم -اي سينما كارداني حرفه
  نقاشي -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه

  كردستان

كاربردي  -مركز آموزش علمي   جهاد دانشگاهي كردستان
  جهاد دانشگاهي سنندج

  اي بازاريابيكارداني حرفه

روي مجتمع روبه -بلوار ارشاد -سنندج 
  ورودي شهرك ارشاد -ايثار

33176411-087  

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

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  ايتوليدات گلخانه -كارداني فني باغباني 

  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 
  كارداني فني شهرسازي

  هاامور پيمان -كارداني فني عمران 
  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 

دادگستري كل استان 
  كردستان

كاربردي  -علمي مركز آموزش 
  دادگستري كل استان كردستان

نرسيده به استخر  -بلوار توحيد -سنندج   امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  انتظام
33227412-087  

  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

شركت آموزش و پژوهش 
  مديريت غرب

كاربردي  -آموزش علمي مركز 
سازمان مديريت صنعتي 
  نمايندگي استان كردستان

  اي امور بورسكارداني حرفه

  بلوار تكيه و چمن -سنندج 
33664620-087  

  اي امور بيمهكارداني حرفه
  انبارداري -اي بازرگاني كارداني حرفه

  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
  حسابرسي -اي حسابداري كارداني حرفه
  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شركت كيميا كاشت اطبا
  شركت كيميا كاشت اطبا

تجهيزات آزمايشگاه تشخيص  -كارداني فني تجهيزات پزشكي 
  پزشكي

 -بلوار ارشاد -ميدان سهروردي -سنندج 
  ابتداي شهرك ارشاد

33150210-087  

كاربردي  -مركز آموزش علمي   آوران مهروانشركت نان
  آوران مهروانشركت نان

  اي بازاريابيكارداني حرفه
محله  -بلوار شهيد بارنامه -مريوان 
  34پالك  -كوي شهدا -حسينيه

34528639-087  

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  دارويي و معطرگياهان  -كارداني فني باغباني 

  آرد -كارداني فني صنايع غذايي 
  نان -كارداني فني صنايع غذايي 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري بانه
  شهرداري بانه

  اي امداد سوانحكارداني حرفه
جنب شهرك  -بلوار سردشت -بانه 

  صنعتگران
34266074-087  

  اي امور دفتريكارداني حرفه
  خدمات الكترونيكي شهر -كارداني فني فناوري اطالعات 
  برداري كارگاهيكارداني فني نقشه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري ديواندره
  شهرداري ديواندره

  اي امداد سوانحكارداني حرفه

  پشت -كوي كشاورز -ديواندره 
  پارك ملت

38721100-087  

  دفترياي امور كارداني حرفه
  اي امور دهياري و شوراهاكارداني حرفه
  معماري داخلي -اي معماري كارداني حرفه

  كارداني فني شهرسازي
  خدمات الكترونيكي شهر -كارداني فني فناوري اطالعات 

فرماندهي انتظامي استان 
  كردستان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
فرماندهي انتظامي استان 

  كردستان

خيابان  -بلوار شهيد بهشتي -سنندج   اي پيشگيري انتظاميكارداني حرفه
  شهيد بروجردي

21821314-087  
  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  اي عمليات ويژه انتظاميكارداني حرفه
 

 

 


