
 

 
 

 

 68صفحه 

 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

 كرمانشاه

جمعيت هالل احمر استان 
 كرمانشاه

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
جمعيت هالل احمر استان 

 كرمانشاه

 اي اطفاي حريق شهريكارداني حرفه

ميدان  -غربيبلوار كمربندي  -كرمانشاه 
 الهيه سابق

38384146-083  

 اي امداد سوانحكارداني حرفه

  اي امداد و نجات شهريكارداني حرفه
  اي ايمني و حفاظت تصرفات ساختمانيكارداني حرفه

  انبارداري -اي بازرگاني كارداني حرفه
 پيمايي و كوهنورديكوهمربيگري پايه  -اي تربيت بدني كارداني حرفه

  ديدگان در حوادثاي توانمندسازي آسيبكارداني حرفه
  هاي مردمياي مشاركتكارداني حرفه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   جهاد دانشگاهي كرمانشاه
  جهاد دانشگاهي كرمانشاه

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه

  خيابان  -بهمن 22راه سه -كرمانشاه 
  دانشگاهي جهاد

31031-083  

  اي بازاريابيكارداني حرفه
  اي تكنولوژي آموزشيكارداني حرفه
  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه
  دستياري قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  شوراي حل اختالف -اي حقوق كارداني حرفه

  اي دوخت و تكنولوژي لباسكارداني حرفه
  اي عكاسي خبريكارداني حرفه

  اورژانس اجتماعي -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  مددكاري كودك -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  معماري داخلي - اي معماريكارداني حرفه

  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 

سازمان همياري 
هاي استان شهرداري

  كرمانشاه

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
هاي سازمان همياري شهرداري

  استان كرمانشاه

  اي روابط عموميكارداني حرفه
ابتداي  -ميدان آزادگان -كرمانشاه 

روي تاالر فرهنگي روبه -پرديسشهرك 
  انتظار
37258483-083  

  اي گردشگريكارداني حرفه
  هاامور پيمان -كارداني فني عمران 
  ترافيك شهري -كارداني فني عمران 
  معماري شهري -كارداني فني معماري 

شركت رهپويان توسعه 
  داالهو

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
مديريت صنعتي سازمان 

  نمايندگي استان كرمانشاه

  اي امور بورسكارداني حرفه

جنب ميدان  -شهرك معلم -كرمانشاه 
  حافظ
34283367-083  

  اي امور بيمهكارداني حرفه
  امور گمركي -اي بازرگاني كارداني حرفه

  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
  حسابداري مالي -حسابداري اي كارداني حرفه

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

فرماندهي انتظامي استان 
  كرمانشاه

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
 فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه

  اي انتظامات و حراست فيزيكيكارداني حرفه

بلوار  -بنت الهديخيابان  -كرمانشاه 
  روي دادگستري كلروبه -عدالت

21821985-083  

  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  دستياري قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  اي عمليات مرزباني (زميني)كارداني حرفه

  اي عمليات ويژه انتظاميكارداني حرفه
  جويي سرقتپي اي كشف وكارداني حرفه

  اي كنترل ترافيككارداني حرفه

  هيات موسس

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  امام رضا (ع) -آباد غرب اسالم

  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه

  بلوار شهيد مطهري -غرب آباداسالم
45224699-083  

  نوازندگي ساز ايراني -اي موسيقي كارداني حرفه
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

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

  برق صنعتي -كارداني فني برق 
  پزشكيكارداني فني گياه

  كارداني فني مكانيك خودرو

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  روانسر

جنب  -خيابان امام محمد غزالي -روانسر   حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
  مسجد امام محمد غزالي

  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه  46527881-083
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 69صفحه 

 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

 هيات موسس كرمانشاه
كاربردي  -مركز آموزش علمي 
 روانسر

 شوراي حل اختالف -اي حقوق كارداني حرفه
جنب  -خيابان امام محمد غزالي -روانسر 

 مسجد امام محمد غزالي
46527881-083  

 اورژانس اجتماعي -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

  مددكاري كودك -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

كهگيلويه و 
  بويراحمد

جهاد دانشگاهي كهگيلويه و 
  بويراحمد

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  جهاد دانشگاهي ياسوج

  اي امور بورسكارداني حرفه

 -8روي فرعي روبه -آبادسالم -ياسوج 
  19كاشاني 

33233994-074  

  اي امور دفتريكارداني حرفه
  اي ايمني و بهداشت واحدهاي صنفيكارداني حرفه

  اي روابط عموميكارداني حرفه
  امور اداري -اي مديريت كارداني حرفه

  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري ياسوج
  شهرداري ياسوج

  حريق شهري اي اطفايكارداني حرفه
بلوار شهيد  -بلوار شهيد قرني -ياسوج 

  جعفر رواز
33346520-074  

  كارداني فني شهرسازي
  حمل و نقل شهري -كارداني فني عمران 

  معماري شهري -كارداني فني معماري 
  برداري كارگاهيكارداني فني نقشه

فرماندهي انتظامي استان 
  كهگيلويه و بويراحمد

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
فرماندهي انتظامي استان كهگيلويه 

  و بويراحمد

  اي اصالح و تربيتكارداني حرفه
ميدان  -ميدان امام حسين (ع) -ياسوج 
  اي رفاهجنب فروشگاه زنجيره -سنگي

21824185-074  
  اي پيشگيري انتظاميكارداني حرفه

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

  هيات موسس

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  دهدشت

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه

 -ورودي شهر از سمت بهبهان -دهدشت 
  جنب پارك جنگلي

32267865-074  

  اي تكنولوژي آموزشيكارداني حرفه
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  شوراي حل اختالف -اي حقوق كارداني حرفه

  تاسيسات الكتريكي ساختمان -كارداني فني برق 
  هاي كامپيوتريكارداني فني شبكه

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  1گچساران 

: فلكه نماز 1ساختمان شماره  -گچساران   پااليش گاز -كارداني فني صنايع شيميايي 
 -ابتداي جاده آب شيرين -(سرباز سابق)

  اي  جنب فني و حرفه
 -: شهرك دانشگاهي2ساختمان شماره 

  هاي مسكن مهرجنب آپارتمان
32336908-074  

  تجهيزات ثابت فرآيندي -كارداني فني مكانيك 

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  2گچساران 

روي روبه -بلوار وليعصر (عج) -گچساران   حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
   MRIجنب مركز  -اداره كار قديم

  ميالد نور
32224244-074  

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

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  1ياسوج 

  مربيگري پايه فوتبال -اي تربيت بدني كارداني حرفه

(ساختمان  1ساختمان شماره  -ياسوج 
 -خيابان جوانمردان -اداري): بلوار معاد

(ساختمان  2ساختمان شماره   42پالك 
پانصد  -سختجاده سي -آموزشي): بلهزار

  متر نرسيده به دانشگاه آزاد اسالمي 
  واحد ياسوج

33339118-074  

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  اي تكنولوژي آموزشيكارداني حرفه

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

  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

  گلستان

كاربردي  -مركز آموزش علمي   جهاد دانشگاهي گلستان
  جهاد دانشگاهي گرگان

  يارياي كودككارداني حرفه
جاده  1كيلومتر  -ميدان بسيج -گرگان 

مجموعه مسكن مهر  -گرگان، كردكوي
به سمت پاسگاه  -ميدان دوم -زيتون

  انجيراب
32452570-017  

  اورژانس اجتماعي -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 
  هاي كامپيوتريسيستم -كارداني فني كامپيوتر 

خانه كارگر جمهوري 
اسالمي ايران تشكيالت 

  استان گلستان

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

  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
بعد از شهرك  -انتهاي ويالشهر -گرگان 

  جواداالئمه (ع)
32174668-017  

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  برقيكارداني فني آسانسور و پله

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
  كارداني فني بازرسي جوش

 

 

 


