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 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

چهارمحال 
و بختياري

 -دانشگاه جامع علمي 
كاربردي واحد استان 
 چهارمحال و بختياري

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
 فارسان

 اي اصالح و تربيتكارداني حرفه

خيابان شهداي  -بلوار شهدا -فارسان 
 كارگر
33220234-038  

 اي امور بورسكارداني حرفه

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه
  مربيگري پايه فوتسال -اي تربيت بدني حرفهكارداني 

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه

  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

  كسب و كاراي مديريت كارداني حرفه

شركت پرورش ماهي نگين 
  چهارمحال

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
شركت پرورش ماهي نگين 

  چهارمحال

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

  خيابان هفت تير -بلوار فارابي -شهركرد 
33399411-038  

  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 
  تكثير و پرورش ماهيان خاوياري -كارداني فني شيالت 
  تكثير و پرورش ماهيان سردآبي -كارداني فني شيالت 

  پزشكيكارداني فني گياه

شركت تعاوني خدمات 
فرهنگي و هنري پيام 

  شهركرد
كاربردي  -مركز آموزش علمي 

  تعاوني پيام شهركرد

  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه

شهرك صنعتي  -جاده اصفهان -شهركرد 
 -)3بلوار رهبر (ورودي فاز  -شهركرد

  نبش ميدان علم و صنعت
32226490-038  

  اي طراحي لباسكارداني حرفه
  لجستيك و زنجيره تامين -اي مديريت كارداني حرفه

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

  كارداني فني الكترونيك صنعتي
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

  توليد مبلمان -كارداني فني صنايع چوب 
  نگهداري و مرمت ساختمان -كارداني فني عمران 

  معماري شهري -كارداني فني معماري 
  آالت صنعتيتعميرات ماشين -كارداني فني مكانيك 

گذاري شركت سرمايه
توسعه و عمران زاگرس 
  چهارمحال و بختياري

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
توسعه و عمران زاگرس 
  چهارمحال و بختياري

مجتمع ادارات  -فرهنگيان -شهركرد   اي گردشگريكارداني حرفه
  جنب اداره امور عشاير -غرب

  اي هتلداريكارداني حرفه  32244293-038

فرهنگي هنري شركت 
  دريژنو

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  شركت فرهنگي هنري دريژنو

  اي بازيگريكارداني حرفه

 -خيابان شهدا -شهرفرخ -شهركرد 
  مجتمع فرهنگي امين

32422210-038  

  نويسينامهفيلم -اي سينما كارداني حرفه
  اي گريمكارداني حرفه

  سراييمرثيهاي مديحه و كارداني حرفه
  آواز ايراني -اي موسيقي كارداني حرفه

  نوازندگي ساز ايراني -اي موسيقي كارداني حرفه
  اي موسيقي نواحي ايرانكارداني حرفه
  اي نوازندگي ساز كالسيككارداني حرفه
  عكاسي -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه
  گرافيك -تجسمي اي هنرهاي كارداني حرفه
  طراحي صحنه -اي هنرهاي نمايشي كارداني حرفه
  نمايش عروسكي -اي هنرهاي نمايشي كارداني حرفه

فرماندهي انتظامي استان 
  چهارمحال و بختياري

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
فرماندهي انتظامي استان 
  چهارمحال و بختياري

  حراست فيزيكياي انتظامات و كارداني حرفه
جاده شهركرد،  5كيلومتر  -شهركرد 

مركز آموزش  -جنب پل هوايي -شهرفرخ
فرماندهي انتظامي استان چهارمحال و 

  بختياري
21824660-038  

  اي پيشگيري انتظاميكارداني حرفه
  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  اي عمليات ويژه انتظاميكارداني حرفه
  جويي سرقتاي كشف و پيكارداني حرفه

  اي كنترل ترافيككارداني حرفه

خراسان 
  جنوبي

جهاد دانشگاهي 
  جنوبيخراسان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  جهاد دانشگاهي بيرجند

  اي امور فرهنگيكارداني حرفه

تقاطع  -بلوار آيت ا... غفاري -بيرجند 
  خيابان قدس

32207056-056  

  اي تربيت مربي قرآن كريمكارداني حرفه
  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه

  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 
  هاي كامپيوتريكارداني فني شبكه
  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 

  سازي كامپيوتريبرنامه -افزار كارداني فني نرم
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 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 (

 مركز آموزشينشاني و تلفن  رشته تحصيلي مركز آموزشي دستگاه متقاضي استان

خراسان 
 جنوبي

گذاري و شركت سرمايه
توسعه منطقه ويژه 

 جنوبياقتصادي خراسان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
گذاري و توسعه شركت سرمايه

منطقه ويژه اقتصادي 
 جنوبيخراسان

 اي امور بورسكارداني حرفه

 -محور اسديه 9كيلومتر  -بيرجند 
ويژه منطقه  -بزرگراه شهيد كالنتري

  مجتمع اداري -جنوبياقتصادي خراسان
32370012-056  

  اي بازاريابيكارداني حرفه
  امور گمركي -اي بازرگاني كارداني حرفه

  هاي فروشاي تكنيككارداني حرفه
  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري اسديه
  شهرداري اسديه

  اي امداد و نجات شهريكارداني حرفه

 -اسديه -شهرستان درميان -اسديه 
  11فلسطين  -خيابان فلسطين

32122199-056  

  اي امور دهياري و شوراهاكارداني حرفه
  امور اداري -اي مديريت كارداني حرفه

  كارداني فني شهرسازي
  كنترل كيفيت -كارداني فني صنايع سيمان 

  معماري شهري -كارداني فني معماري 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري بشرويه
  شهرداري بشرويه

  اي امداد و نجات شهريكارداني حرفه
  انتهاي بلوار جهاد كشاورزي -بشرويه 

32781650-056  
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  زراعيتوليدات  -كارداني فني امور زراعي 
  پزشكيكارداني فني گياه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري بيرجند
  شهرداري بيرجند

  اي اطفاي حريق شهريكارداني حرفه
خيابان شهيد  -خيابان انقالب -بيرجند 

  حاشيه ميدان كالهدوز -كالهدوز
32250456-056  

  اي امداد سوانحكارداني حرفه
  امور دفترياي كارداني حرفه

  اي امور دهياري و شوراهاكارداني حرفه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري سرايان
  شهرداري سرايان

 -ابتداي خيابان فردوسي -سرايان   اي امداد سوانحكارداني حرفه
  ساختمان زمرد شهرداري

32903234-056  
  اي امور دفتريكارداني حرفه

  خدمات الكترونيكي شهر -فناوري اطالعات كارداني فني 

فرماندهي انتظامي استان 
  جنوبيخراسان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
فرماندهي انتظامي استان 

  جنوبيخراسان

  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
ستاد  -خيابان شهيد بهشتي -بيرجند 

  فرماندهي مرزيابي خراسان جنوبي
32235371-056  

  نگارش حقوقي -اي حقوق كارداني حرفه
  اي عمليات مرزباني (زميني)كارداني حرفه

  لجستيك و زنجيره تامين -اي مديريت كارداني حرفه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   هيات موسس
  1بيرجند 

  اي آرايش زنانهكارداني حرفه

  انتهاي  -خيابان طالقاني -بيرجند 
  3طالقاني 
32238684-056  

  اي امور دفتريكارداني حرفه
  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه

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

  مكانيك تاسيسات صنعتي -كارداني فني مكانيك 
  كارداني فني مكانيك خودرو

خراسان 
  رضوي

انديشه خبرنگاران 
  كارآفرين مشهد

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  خبرنگاران

  اي تبليغاتكارداني حرفه

   -بلوار انديشه -آبادقاسم -مشهد 
  8/9انديشه 

36676125-051  

  چاپ و نشراي كارداني حرفه
  اي خبرنگاريكارداني حرفه

  اي خبرنگاري ورزشيكارداني حرفه
  اي روابط عموميكارداني حرفه
  اي عكاسي خبريكارداني حرفه

  اي گريمكارداني حرفه
  آثار ديداري و شنيداري -اي مترجمي زبان انگليسي كارداني حرفه

  عكاسي -هنرهاي تجسمي اي كارداني حرفه

جمعيت هالل احمر استان 
  رضويخراسان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
جمعيت هالل احمر استان 

  رضويخراسان

  اي امداد سوانحكارداني حرفه
نرسيده  -خيابان امام خميني (ره) -مشهد 

  ساختمان جمعيت  -به ميدان ده دي
  هالل احمر

38540006-051  

  انبارداري -اي بازرگاني حرفهكارداني 
  ديدگان در حوادثاي توانمندسازي آسيبكارداني حرفه

  هاي مردمياي مشاركتكارداني حرفه
 

 
 


