
 

 
 

 

 78صفحه 

 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

 هرمزگان

 -دانشگاه جامع علمي 
كاربردي واحد استان 

 هرمزگان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
 كيش

 هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 
: خيابان 1ساختمان شماره  -كيش 

  خيابان امير   -سنايي
: حد فاصل ميدان خليج 2ساختمان شماره 

 -ورودي اول -فارس و ميدان دليران
 سمت راست

44421712-076  
 معماري شهري -كارداني فني معماري 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شركت آلومينيوم المهدي
  شركت آلومينيوم المهدي

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
جاده اسكله  18كيلومتر  -عباس بندر

  مجتمع آلومينيوم  -شهيد رجايي
  المهدي (عج)

33595117-076  

  برق صنعتي -كارداني فني برق 
  توليد آلومينيوم -كارداني فني متالورژي 

  نورد فوالد -كارداني فني متالورژي 
  مكانيك تاسيسات صنعتي -كارداني فني مكانيك 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري قشم
  شهرداري قشم

  شهرياي اطفاي حريق كارداني حرفه

مجتمع نخل  -ميدان ژئوپارك -قشم 
  جنب فست فود ناپولي -زرين

35248390-076  

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

  تكثير و پرورش ميگو -كارداني فني شيالت 
  ساختههاي پيشسازه -كارداني فني عمران 

  خدمات الكترونيكي شهر -كارداني فني فناوري اطالعات 

فرماندهي انتظامي استان 
  هرمزگان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  نيروي انتظامي استان هرمزگان

  اي انتظامات و حراست فيزيكيكارداني حرفه

مجتمع  -خيابان طلوع -عباس بندر
  فرهنگي ورزشي ياس

33673367-076  

  اي پيشگيري انتظاميكارداني حرفه
  مربيگري پايه تيراندازي -اي تربيت بدني كارداني حرفه

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

  جويي سرقتاي كشف و پيكارداني حرفه

هنري  موسسه فرهنگي
  گرافيك گستر هرمزگان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
هرمزگان  01فرهنگ و هنر واحد 

  (بندرلنگه)

  امور گمركي -اي بازرگاني كارداني حرفه

 -ايا...خامنهابتداي بلوار آيت -بندرلنگه 
  خيابان دانشگاه جامع

44226002-076  

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  اي تكنولوژي آموزشيكارداني حرفه

  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  خدمات بندري -اي مديريت كارداني حرفه

  هيات موسس

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  1بندرعباس 

  حسابداري دولتي -اي حسابداري كارداني حرفه

جنب مخابرات  -آزادگان -عباس بندر
  شهيد قندي

33336112-076  

  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
  گرافيك -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
  افزارماشين -كارداني فني مكانيك 

  تاسيسات صنعتيمكانيك  -كارداني فني مكانيك 

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  پارسيان

  مربيگري پايه آمادگي جسماني -اي تربيت بدني كارداني حرفه

انتهاي  -بلوار شهداي گمنام -پارسيان 
  خيابان مهارت و كارآفريني

44627001-076  

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
  خدمات بندري -اي مديريت كارداني حرفه

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
  برق صنعتي -كارداني فني برق 

  پااليش گاز -كارداني فني صنايع شيميايي 
  سازي كامپيوتريبرنامه -افزار كارداني فني نرم

  همدان

جمعيت هالل احمر استان 
  همدان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  جمعيت هالل احمر استان همدان

  اي اطفاي حريق شهريكارداني حرفه

  ميدان نبوت -شهرك مدني -همدان 
34281020-081  

  اي امداد سوانحكارداني حرفه
  انبارداري -اي بازرگاني كارداني حرفه

  حوادث ديدگان دراي توانمندسازي آسيبكارداني حرفه
  سرپرستي توزيع كاال و خدمات -اي مديريت كارداني حرفه

  لجستيك و زنجيره تامين -اي مديريت كارداني حرفه
  هاي مردمياي مشاركتكارداني حرفه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   جهاد دانشگاهي همدان
  جهاد دانشگاهي همدان

 -ا... كاشانيابتداي بلوار آيت -همدان   اي امور بورسكارداني حرفه
  50پالك  -كوچه جهاد دانشگاهي

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه  32512401-081
 

 
 

 



 

 
 

 

 79صفحه 

 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

 همدان

 جهاد دانشگاهي همدان
كاربردي  -مركز آموزش علمي 

 جهاد دانشگاهي همدان

 اي انيميشنكارداني حرفه

 -ا... كاشانيابتداي بلوار آيت -همدان 
 50پالك  -كوچه جهاد دانشگاهي

32512401-081  

 اي تربيت مربي امور فرهنگي كودك و نوجوانكارداني حرفه

  اي روابط عموميكارداني حرفه
  سفال و كاشي سنتي -اي صنايع دستي كارداني حرفه

  اي طراحي لباسكارداني حرفه
  اي كمك كارگردانيكارداني حرفه
  كسب و كار اي مديريتكارداني 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
  برداري كارگاهيكارداني فني نقشه

خانه كارگر جمهوري 
اسالمي ايران تشكيالت 

  همدان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
خانه كارگر جمهوري اسالمي 

  ايران تشكيالت همدان

 -خيابان عارف -ميدان جهاد -همدان   حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
اي منطقهروي شركت آب و فاضالب روبه

  همدان
38283081-081  

  كارداني فني ابزار دقيق
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

  كارداني فني مكانيك خودرو

دادگستري كل استان 
  همدان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  دادگستري كل استان همدان

  ارشاد و معاضدت قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

 -بلوار شهيد رجايي -جانبازان -همدان 
  ا... آخوند همدانيمجتمع قضايي آيت

34223763-081  

  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

  نگارش حقوقي -اي حقوق حرفهكارداني 

 -دانشگاه جامع علمي 
كاربردي واحد استان 

  همدان
كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  مالير

  اي امور بورسكارداني حرفه

باالتر از  -باالتر از بلوار نبوت -مالير 
  بيمارستان غرضي

33335230-081  

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه
  بازاريابياي كارداني حرفه

  اي تربيت مربي مهدكودككارداني حرفه
  هاي فروشاي تكنيككارداني حرفه

  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  اي روابط عموميكارداني حرفه
  نوازندگي ساز ايراني -اي موسيقي كارداني حرفه

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

شركت توليد رنگ و مواد 
  كمكي نساجي الوان ثابت

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
شركت توليد رنگ و مواد كمكي 

  نساجي الوان ثابت

 -شهرك صنعتي ويان -كبودرآهنگ   اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
شركت توليد رنگ و مواد شيميايي الوان 

  ثابت
35345145-081  

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
  صنعتي -كارداني فني شيمي آزمايشگاهي 

  سازيرنگ -كارداني فني صنايع شيميايي 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري نهاوند
  شهرداري نهاوند

  اي امداد و نجات شهريكارداني حرفه

جنب  -خيابان دستغيب -نهاوند 
  شهرداري نهاوند

33237446-081  

  اي امور دفتريكارداني حرفه
  هاي شهروندياي تربيت مربي آموزشكارداني حرفه

  هاامور پيمان -كارداني فني عمران 
  راهسازي -كارداني فني عمران 

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

  معماري شهري -كارداني فني معماري 

فرماندهي انتظامي استان 
  همدان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  فرماندهي انتظامي استان همدان

  هاي مردم نهاداي امور پشتيباني سازمانكارداني حرفه

  خيابان صدف -همدان 
38352071-081  

  اي انتظامات و حراست فيزيكيحرفهكارداني 
  اي پيشگيري انتظاميكارداني حرفه

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

  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  نگارش حقوقي -اي حقوق كارداني حرفه

 

 
 

 


