
 

 
 

 

 62صفحه 

 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

 فارس

انتظامي استان فرماندهي 
 فارس

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
 فرماندهي انتظامي استان فارس

 -خيابان حافظ -چهار راه حافظيه -شيراز  نگارش حقوقي -اي حقوق كارداني حرفه
 سيناروي بيمارستان ابنبهرو

32278286-071  
 جويي سرقتاي كشف و پيكارداني حرفه

  ترافيكاي كنترل كارداني حرفه

معاونت تربيت و آموزش 
نيروي زميني ارتش 
  جمهوري اسالمي ايران

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
(شهيد سرلشكر  -پياده نزاجا 

  رستمي)

  اي امور حفاظت اطالعات سازماني كارداني حرفه
حد فاصل چهار راه باغتخت و  -شيراز 

روي ستاد فرماندهي روبه -ميدان آزادي
  نيروي انتظامي

32292742-071  

  مربيگري پايه آمادگي جسماني -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  مربيگري پايه تيراندازي -اي تربيت بدني كارداني حرفه

  امور اداري -اي مديريت كارداني حرفه
  كارداني فني مكانيك خودرو

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
 (شهيد سرلشكر -زرهي نزاجا 

  كرمي)

مركز آموزش  -بلوار استقالل -شيراز   مربيگري پايه آمادگي جسماني -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  زرهي شهيد كرمي

38301630-071  
  هاارتباطات داده -كارداني فني مخابرات 

  مكانيك خودروهاي زرهي -كارداني فني مكانيك 

آوران موسسه آموزشي فن
  كشاورزي صدرا

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  آوران كشاورزي صدرافن

 -انتهاي بلوار موالنا -شهرجديدصدرا   اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  هاي صدرامجتمع گلخانه -بلوار زاگرس

36404486-071  
  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 

  پزشكيكارداني فني گياه

سالمت موسسه پارك 
  روان دهكده سبز

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  سالمت دهكده سبز

  اي اصالح و تربيتكارداني حرفه
جنب  -بزرگراه شيراز، اصفهان -شيراز 

  دانشكده داروسازي
32426661-071  

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  مراقبت سالمندان -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

موسسه فرهنگي هنري 
  فاضل فرهيخته

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  فرهنگ و هنر فاضل فرهيخته

  اي بازيگريكارداني حرفه

خيابان شهيد  -خيابان پاسارگاد -شيراز 
  9نبش كوچه  -عابدي

38261643-071  

  برداريتصوير -سينما اي كارداني حرفه
  نويسينامهفيلم -اي سينما كارداني حرفه
  معماري داخلي -اي معماري كارداني حرفه
  نوازندگي ساز ايراني -اي موسيقي كارداني حرفه

  اي نوازندگي ساز كالسيككارداني حرفه

  هيات موسس

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  غدير

  اي امور فرهنگيحرفهكارداني 

موسسه  -بلوار احمدي جنوبي -شيراز 
  آموزش عالي آزاد غدير

37361026-071  

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  اي تربيت مربي قرآن كريمكارداني حرفه
  اي تربيت مربي مهدكودككارداني حرفه

  اي تكنولوژي آموزشيكارداني حرفه
  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  مددكاري كودك -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه  كازرون

كوچه  -عصر (عج)خيابان ولي -كازرون 
24  

42213772-071  

  قزوين

جمعيت هالل احمر استان 
  قزوين

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  جمعيت هالل احمر استان قزوين

  اي امداد سوانحكارداني حرفه

جنب  -بلوار شهيد بهشتي -قزوين 
  جمعيت هالل احمر استان قزوين

33365879-028  

  اي امداد و نجات شهريكارداني حرفه
  انبارداري -اي بازرگاني كارداني حرفه

  ديدگان در حوادثاي توانمندسازي آسيبحرفهكارداني 
  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 قزوين
  جهاد دانشگاهي قزوين

  اي امور بيمهكارداني حرفه

  كوچه خاكعلي -خيابان دانشگاه -قزوين 
33320272-028  

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه
  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  اي دوخت و تكنولوژي لباسكارداني حرفه

  اي روابط عموميكارداني حرفه
  لباساي طراحي كارداني حرفه

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

 

 
 



 

 
 

 

 63صفحه 

 1399 ماه سالمهر(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

 قزوين

خانه كارگر جمهوري 
اسالمي ايران تشكيالت 

 استان قزوين

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
خانه كارگر جمهوري اسالمي 
 ايران تشكيالت استان قزوين

 اي ايمني و بهداشت واحدهاي صنفيكارداني حرفه

ميدان  -الوند -شهرك صنعتي البرز 
جنب  -ابتداي بلوار معلم -بسيج

 بخشداري
32222300-028  

 حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه

  حسابداري واحدهاي صنفي -اي حسابداري كارداني حرفه
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

  برق صنعتي -كارداني فني برق 
  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 

  كارداني فني لوازم خانگي
  افزارماشين -كارداني فني مكانيك 

 شركت پويش پارت سيمين
كاربردي  -مركز آموزش علمي 

شركت پويش پارت سيمين 
  (كاسپين)

  اي بازاريابيكارداني حرفه

خيابان  -(ره) خيابان امام خميني -قزوين 
  94پالك  -تبريز

33248520-028  

  انبارداري -اي بازرگاني كارداني حرفه
  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
  اي خدمات مشاوره معامالت خودروكارداني حرفه
  لجستيك و زنجيره تامين -اي مديريت كارداني حرفه

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

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

شركت توليدي صنعتي 
  علوم و فنون قزوين

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
شركت توليدي صنعتي علوم و 

  فنون قزوين

  بورساي امور كارداني حرفه

  بلوار دانشگاه -شهر محمديه -قزوين 
32571381-028  

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

  برقيكارداني فني آسانسور و پله
  توزيع -كارداني فني برق 

  كارداني فني جوشكاري
  پرورش زنبور عسل -كارداني فني دامپروري 

  معماري شهري -كارداني فني معماري 
  تاسيسات مكانيكي ساختمان -كارداني فني مكانيك 

  افزارماشين -كارداني فني مكانيك 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شركت سمبل شيمي
  شركت سمبل شيمي (تنديس)

كوچه  -جمهوري اسالميبلوار  -قزوين   هاي فروشاي تكنيككارداني حرفه
 -روي ميمون قلعه)شهيد كالنتري (روبه

  جنب شركت ارتباطات زير ساخت
33552438-028  

  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

  صنعتي -كارداني فني شيمي آزمايشگاهي 

كاربردي  -آموزش علمي مركز  شركت صنعتي نيرو محركه
  شركت صنعتي نيرو محركه

  اي بازاريابيكارداني حرفه

 -بلوار خليج فارس -شهرك صنعتي البرز 
  جنب شركت صنعتي نيرومحركه

32239981-028  

  اي خدمات پس از فروش خودروكارداني حرفه
  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

  كارداني فني الكترونيك صنعتي
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

  كارداني فني ربات
  كارداني فني لجستيك و تامين قطعات خودرو

  آزمون فلزات -كارداني فني متالورژي 
  افزارماشين -كارداني فني مكانيك 

  كارداني فني مكانيك خودرو
  صنعت -كارداني فني مميزي انرژي 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري قزوين
  شهرداري قزوين

  اي اطفاي حريق شهريكارداني حرفه

روي روبه -بلوار جمهوري اسالمي -قزوين 
  ابتداي خيابان اصفهان -گلزار شهدا

33578071-028  

  اي امور دهياري و شوراهاكارداني حرفه
  پايه آمادگي جسمانيمربيگري  -اي تربيت بدني كارداني حرفه

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

  ايتوليدات گلخانه -كارداني فني باغباني 
  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 

  حمل و نقل شهري -كارداني فني عمران 
  برداري مسيرنقشه -كارداني فني عمران 

 

 

 

 



 

 
 

 

 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 
 

 

 


