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 مقدمه:

سوازما    ،مقاومتی ابالغی از سویی مقوام مم وه ره وری     راستای سیاستهای کلی اشتغال و اقتصادو در  سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و       

های فنی و حرفه ای ث ت نام اسوتانی دوره هوای    اجتماعی به عنیا  متیلی اجرای آمیزش تماو ، کار و رفاهآمیزش فنی و حرفه ای کشیر وابسته به وزارت 

جهت مهارت آمیزی افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهوارت افوراد شواغر در    می نماید. هدف این سازما  ایجاد بستر الزم  اجرا لکترونیکیبصیرت ا آمیزشی را

صونای    ،زنودا ، پاداوا   عشوایری ، روسوتایی،   شهری، شمب ،ثابتمراکز  های آمیزشی دوره های آمیزش فنی وحرفه ای در بخش حِرَف مربیطه می باشد.

های ملی و بین المللی به من یر تربیت نیروی کار مواهر مویرد   ر قالب استاندارد  زمانی مختلف ددر مقاط و سکینگاههای غیر رسمی جیار دانشگاه ،اصناف ،

به من یر ایجاد  حال اجرا می شیند. آزادهای فنی و حرفه ای  آمیزشگاه مراکز آمیزشی و کشیر تیسط کشاورزیو  خدمات های مختلف صنمت، نیاز بخش

اطالع رسانی و تسهیر در انجوام امیرث وت نوام و پو یرش      ها، بهره مندی از این نیع آمیزشعدالت آمیزشی و فراهه  نمید  فرصت برابر برای متقاضیا  

هوای فنوی و   با تیجه به این که آمویزش عالوه بر آ  تدوین اردیده است. 5931ممرفی دوره های آمیزشی پیش بینی شده برای سال دفترچه  مهارت آمیز،

و به ت   آ  در تیسمه و پیشرفت جاممه نقش و جایگاه مهمی دارا می باشد و تاثیر ا اری اطالع رسوانی   حرفه ای در  ایجاد تیانمندی های  سرمایه انسانی

آمیزی،ایجاد بسوترهای اشوتغال وکوارآفرینی بویش از پویش      ای زمینه ترویج فرهنگ مهارتهای فنی و حرفهبه آحاد مردم در ت یین نقش و جایگاه آمیزش

 . یگیری الزم جهت برازاری برنامه بازدید از مراکز آمیزش فنی و حرفه ای در استا  تدارک دیده استفراهه می نماید ل ا هماهنگی و پ

 تعاریف: -1

الزم و به فملیت رسواند    های و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت ن ریهای  مجمیع آمیزش فنی و حرفه ای: های آموزش -1-1

کار در مشاغر ایناای  تا سووی  مشوخآ آمواده     حرفه و کسب و برای احراز شغر، و مهارت آمیزا  را می اردد های نهفته در ایشا  اجرااستمداد

 نمیده و تیانایی آنا  رابرای انجام کار و فمالیت در حِرَف مختلف افزایش می دهد.

محودوده آمویزش را بورای اجورا و      ،عملوی ، ن وری های آمیزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زموا    مجمیعه ای از سر فصر استاندارد آموزشی: -1-2

 نماید. ارزشیابی مشخآ می

هوا و زیور    رشوته  بورای تفکیوک   (ISCO)باشند که تیسط سازما  بین المللی ط قه بنودی مشواغر   مجمیعه ای از اعداد قراردادی می کد استاندارد: -1-3

 اردد.می تغییراتی در این کدها من یر  ملی استفادهدر کشیرهای مختلف برای  مممیالً ومجمیعه هر رشته تمیین شده است 

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استانداردهای آموزشی،  هتیا انتبیاق د ییر دآرو آموزشی، میورد نتیا می، هوانشید بیه ببی              :نکته 

 مااهعه نمایشد. http://research.irantvto.irاز طایر سایا سازمان آموزش فش، آ حافه ای کشور به نشان،  استانداردهای آموزش، 

  تقسویه   درجوه  چهوار کوه بوه    بیانگر میزا  مهارت و تیانایی فرا ارفته شده تیسط مهارت آمیز در طی یک دوره آمیزشی می باشود  مهارت : سطوح -1-4

 شیند: می

 های زیر اطالق می اردد: متقاضیا  در بخشهای  میزشموابق استانداردهای تدوین شده سازما ، به آ :سهمهارت درجه  -1-4-1

 مهارت سوح سه صنمت ساختما  -الف

 های قابر ارائه به افراد که تیا  ذهنی مهارت -ب

مهوارت درجوه     د،شی می های مقدماتی که به مهارت آمیزا  م تدی ارائه موابق استانداردهای تدوین شده سازما ، به آمیزش مهارت درجه دو: -1-4-2

 می شید و ایاهینامه مهارت درجه دو به عنیا  پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آمیزشی درجه یک می باشد. افته دو

 دودرجوه   های تکمیلی که به مهارت آمیزا  دارنده ایاهیناموه مهوارت   به آمیزش موابق استانداردهای تدوین شده سازما ، مهارت درجه یک:  -1-4-3

و ایاهینامه مهارت درجه یک به عنیا  پیش نیاز جهت شورکت در دوره هوای آمیزشوی کوارار      شیدمهارت درجه یک افته می  شید، ارائه می

 ماهر می باشد.

 یوک ارائوه    های تخصصی که به مهارت آمیزا  دارنده مهوارت درجوه   به آمیزش موابق استانداردهای تدوین شده سازما ، مهارت کارگر ماهر: -1-4-4

 می شید، مهارت کارار ماهر افته می شید.

 به شخصی اطالق  می شید که داوطلب  شرکت در دوره های آمیزش فنی و حرفه ای می باشد.  متقاضی :  -1-5

 . می نماید شرکتبه شخصی اطالق می شید که در یکی از دوره های آمیزش فنی و حرفه ای به من یر فراایری مهارت  مهارت آموز: -1-6

 .استکشاورزی و   آمیزشی اصلی شامر صنمت، خدماتفنی و حرفه ای در سه خیشه  دوره های آمیزش خوشه آموزشی: -1-7

 شید. می ایرند، اروه آمیزشی افته به تمدادی از حِرَف آمیزشی که از ن ر ماهیت و میضیع در یک مجمیعه قرار می گروه آموزشی:  -1-8

ات و امکانات الزم تیسوط مربوی در یوک    تجهیز آمیزش های ن ری و عملی که در قالب استاندارد آمیزشی با استفاده از مجمیعه به  :دوره آموزشی  -1-9

  شید. زما  مشخآ به مهارت آمیز ارائه می
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می رود شغر افته موی   جهت اجرای یک فمالیت انت ار خاص که از یک شخآ در سوح میرد ن رهای  به مجمیعه ای از وظایف و تیانمندی  شغل: -1-11

 شید.

 سته بندی شده اند حرفه افته می شید.به مجمیعه ای از چند شغر همگن که در یک اروه بزرگ د  حرفه: -1-11

های رایگا  بصیرت دولتوی   واحد آمیزشی است که بر اساس ضیابط و مقررات به من یر ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آمیزش :یمرکز آموزش -1-12

 :دسته تقسیه می شیند دواین مراکز به ، اقدام می نماید

این مراکز فاقد امکانوات  که نمایند  های ص ح و عصر برای مهارت آمیزا  فمالیت می دوره های آمیزشی در نیبت اجرای با این مراکز مراکز روزانه: -1-12-1

در نیبوت مخوالف    یک نیبت بورای بورادرا  و  این مراکز از ن ر نیع جنسیت مهارت آمیزا  به سه دسته برادرا ، خیاهرا  و دو من یره ) باشند. ش انه روزی می

   یه می شیند.( تقسبرای خیاهرا 

 دوره های آمیزشی فنی و حرفه ای بصیرت مختلط برای خیاهرا  و برادرا  برازار نمی شید. نکته :

امکانوات   ، بوه دلیور برخویرداری از   و یکسره برازار موی نماینود   عصر ،های ص ح در نیبترا دوره های آمیزشی  کهاین مراکز  مراکز شبانه روزی :  -1-12-2

 قابلیت ج ب مهارت آمیز غیربیمی را در دوره های آمیزشی دارند.روزی رایگا ،  ش انه

 آمده است. 51جدول شماره در استا   آمیزشی ، شماره تماس و آدرس مراکزنام نکته :

ی فنوی  ها  نس ت به ارائه آمیزشکشیر واحد آمیزشی غیر دولتی است که با مجیز سازما  آمیزش فنی و حرفه ای  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: -1-13

د. الزم به ذکر است آمیزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بوا تیجوه   و حرفه ای موابق با استانداردهای سازما  با اخ  شهریه های مصیب اقدام می نمای

مرکوز مربیطوه   به محر جغرافیایی، زیر ن ر یکی از مراکز آمیزشی فمالیت می نمایند. ل ا متقاضیا  در صیرت وجید مشکالت آمیزشی می تیانند بوه  

 درج اردیده است، مراجمه نمایند. 7که در جدول شماره 

 آمده است. 55های فنی و حرفه ای آزاد استا  در جدول شماره  نام، شماره تماس و آدرس آمیزشگاه نکته :

 یور ن ور مربوی مجورب     تجهیوز شوده و کوارآمیزا  در آنجوا ز    در بخوش ن وری و عملوی    است که برای اجرای دوره های آمیزشوی   فضایی کارگاه:  -1-14

 های مصیب کسب می نمایند.اساس استانداردبر های الزم را مهارت

 .مدت زما  مشخصی از طیل روز هستند که دوره آمیزشی درآ  اجرا می شید نوبت های آموزشی:  -1-15

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 51 7:93 صبح

 51 51 عصر

 تبصره:

 کاهش یابد. مدت زما  نیبت آمیزشیاست برای دوره های آمیزشی کیتاه مدت،  در نیبت های آمیزشی م کیر ممکن -5

 قابر تغییر است.آمیزش فنی و حرفه ای  های آمیزشی با تیجه به افق و شرایط جغرافیایی با ن ر اداره کر ساعات شروع و پایا  نیبت -1

ضومن همواهنگی بوا اداره کور بوه عهوده        ،و ضیابطبه شرایط  های فنی و حرفه ای آزاد با تیجه نیبت بندی آمیزشی برای آمیزشگاه -9

 باشد. آمیزشگاه می

هایی که در شهرهای فاقد مرکز آمیزشی زیر ن ر یکی از مراکز آمیزشی بصویرت میقوت    آ  بخش از آمیزشبه  :شهری  شعبدر بخش آموزش  -1-16

 شووهری افتووه   شوومبهووای بخووش   آموویزش ،بوورای یووک یووا چنوود دوره جهووت پیشووش نیوواز آمیزشووی متقاضوویا  اجوورا مووی اووردد          

 می شید.

زیر ن ر یکی از مراکز آمیزشی بصیرت میقت برای یک یوا  و عشایرهایی که در روستاها  بخش از آمیزش به آ :  و عشایر در روستا بخش آموزش -1-17

 شید.افته می  و عشایری های بخش روستایی آمیزش ،اجرا می اردد و عشایر چند دوره جهت پیشش نیاز آمیزشی روستاییا 

های ن امی و انت امی زیر ن ر یکی از مراکز آمیزشوی بصویرت میقوت بورای      هایی که در پاداا  آ  بخش از آمیزشبه پادگان: در بخش آموزش  -1-18

 های بخش پاداا  افته می شید. آمیزش ،یک یا چند دوره جهت پیشش نیاز آمیزشی کادر وظیفه اجرا می اردد

در اصوناف   و ممودنی(  های اقتصوادی )واحود هوای صونمتی      بنگاهشاغلین  برایهایی که  بخش از آمیزشآ  به : و اصناف صنایع در بخش آموزش -1-19

ناموه در   قالوب تفواهه  یوا در  و  ضمن کاراختصاصی  آمیزشی و فضاهایهای صنمتی  شهرکقالب مراکز جیار کارااهی و بین کارااهی، ارتقاء مهارت 

هوای بخوش    آمویزش  ،می اوردد  میقت برای یک یا چند دوره جهت پیشش نیاز آمیزشی اجرا بصیرت  دفتر آمیزش درصنای زیر ن ر مراکز ثابت 

   صنای  افته می شید.

هایی که در مراکز جیار دانشگاهی زیر ن ر یکی از مراکز آمیزشوی بصویرت میقوت     آ  بخش از آمیزشمراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -1-21

 .های بخش جیار دانشگاهی افته می شید آمیزش ،دانشجییا  متقاضی اجرا می ارددبرای یک یا چند دوره جهت پیشش نیاز آمیزشی 
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 باشد. ها فقط خاص متقاضيان همان مجموعه می : اجرای دوره های آموزشی در پادگان1تبصره

 باشد. خاص متقاضيان همان مجموعه میی اقتصادی ها اصناف و بنگاه ،اجرای دوره های آموزشی در صنایع  :2تبصره

آمیزانی که  دوره  آمیزشی را بصیرت کامر بر اساس استاندارد آمیزشی طی نمیده و در آزمی  هوای  مهارت به مون و مزایای گواهينامه مهارت: آز -1-21

 .می شید ءایاهینامه مهارت اعوا ،میفق به کسب حدنصاب ق یلی می شیند ،پایانی که بصیرت کت ی و عملی برازار می شید

 ارت آموز در آزمون و ارزشيابی:  شرایط قبولی مه -1-21-1

 در آزمی  کت ی 13کسب حداقر نمره  -5

 در آزمی  عملی 73کسب حداقر نمره  -1

 % آزمی  عملی71 % آزمی  کت ی و11در آزمی  های عملی و کت ی با ضریب وزنی  73کسب حداقر ممدل  -9

 مزایای گواهينامه مهارت: -1-21-2

 اعت ار بین المللی  رایدا     -1 

 های مختلف احراز صالحیت حرفه ای در بخشمن یر ه ت ار بدارای اع -2

    های مشمیل طر  ط قه بندی مشاغر احتساب ساعات آمیزشی به عنیا  سنیات تجربی در کارااه -3

 من یر کسب مدرک دیپله در رشته های کاردانشه قابلیت تو یق با برخی واحدهای درسی آمیزش و پرورش ب -4

 بر اساس ضیابط مربیطهد اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها امکا  برخیرداری از تسهیالت خی -5

 اولییت در صدور پروانه کسب   -6

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز: شرایط و  -2

 شرایط عمومی:  -2-1

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیا  پ یرفته شده در قانی  اساسی   -5

 ام جمهیری اسالمیهای محارب با ن  نداشتن عناد و عدم هیاداری از احزاب و اروه -1

 نداشتن فساد اخالقی  -9

 عدم اعتیاد به میاد مخدر  -1

 ث ت نام ات اع خارجی بر اساس تفاهه نامه های منمقده مابین سازما  و نهادهای ذیربط در مراکز آمیزشی مجاز است. -1

 ث ت نام ات اع خارجی دارای مجیز اقامت از دستگاه های ذیربط در آمیزشگاه های آزاد مجاز است. -6

 شرایط اختصاصی : -2-2

 استاندارد آمیزشی دورهرک تحصیلی مندرج در دم داشتن مدرک تحصیلی متناسب با دوره آمیزشی موابق با -

 به عنیا  پیش نیاز برای متقاضیا  شرکت دردوره های آمیزشی درجه یک دو داشتن ایاهینامه مهارت درجه -

 نا پییسته دوره های آمیزشی کارار ماهر ی متقاضیا  شرکت دربه عنیا  پیش نیاز برا یک داشتن ایاهینامه مهارت درجه -

 برخیرداری از تیانایی جسمی  الزم متناسب با رشته مهارتی -

 سال 51حداقر شرط سنی  -

 سال در آموزشگاه های فنیی و حرفیه ای آزاد بیا اجیازه کتبیی ولیی و ییا قیي  قیانونی امکیان پی یر            15تا  12: ثبت نام متقاضيان بين 1تبصره

  باشد.  می 

: دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد آموزشی می باشند، شیرکت در دوره آموزشیی درجیه دو منیو  بیه داشیتن       2تبصره 

 مهارت درجه سه می باشد.

 مقررات وظيفه عمومی:  -2-3

 م است یکی از شرایط مشروحه ذیر را دارا باشند:بر اساس اعالم رسمی سازما  وظیفه عمیمی نیروهای ن امی و انت امی متقاضیا  مرد الز

 کارت پایا  خدمت -

 کارت ممافیت کفالت یا پزشکی دائه و کارت ممافیت دایه زما  صلح -

 های پایا  دوره آمیزشی عدم مشمیلیت تا زما  شرکت در آزمی  -

پایا  دوره مشروط به عدم تداخر برنامه تحصیلی متقاضوی بوا   های  استفاده از ممافیت تحصیلی آمیزش و پرورش یا آمیزش عالی تا زما  شرکت در آزمی  -

 زما  برازاری دوره آمیزشی

 استفاده از ساعات فراغت دورا  مقدس سربازی مشروط بر اینکه من  قانینی از طرف یگا  خدمتی مربیطه وجید نداشته باشد. -
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 طالب حیزه های علمیه -

 

 استفادو ازامکانات شبانه رآزی : شاایط  -3

 

شورایط  یکسوره بوا   های دو نیبتوه و  که دوره  ات ش انه روزی شامر خیابگاه و رستیرا  می باشد که خیابگاه به کارآمیزا  غیر بیمی شهرستا ،امکان -

 ایرد. تملق می ،کیلیمتر می باشد 73مرکز آمیزشی حداقر  تاها  انتخاب نمیده و فاصله محر سکینت آ  را  انه روزیش

 باشند. قابر رویت می الکترونیکیث ت نام  سامانهزشی با شرایط ش انه روزی ویژه هر استا  در ت کر: مشخصات دوره های آمی

 ت صره: شرایط استفاده از امکانات ش انه روزی به تشخیآ رئیس مرکز مربیطه در صیرت وجید ظرفیت و شرایط مهارت آمیز قابر تغییر است.

تملوق   ،ساعت آمیزش را طی می نمایند 3یکسره را انتخاب نمیده و حداقر روزانه دو نیبته یا شی خدمات رستیرا  نیز به کارآمیزانی که دوره آمیز -

 ایرد. می

 ت کر: شرایط استفاده از امکانات رستوران نيز به تشخيص رئيس مرکز مربوطه و در حد امکانات موجود ميسر خواهد بود.

 ت کر مه :

بوا تیجوه بوه محودودیت       گر می باشد و تمایر به شرکت در دوره های آمیزشی این استا  را دارند.های دی متقاضیانی که محر سکینت آنها در استا 

و در صویرت ضورورت شورکت در دوره هوای      لییت واا اری خیابگاه در شرایط مساوی با متقاضیا  بیمی اسوتا  موی باشود   وامکانات ش انه روزی، ا

فورم  ، نسو ت بوه اخو     در پایگاه ث وت نوام اینترنتوی   خاب ازینه استفاده از امکانات ش انه روزی انت رب عالوه بایست آمیزشی این استا ، متقاضیا  می

تا در صیرت میفقیت در مراحر پ یرش اعه از آزمی  ورودی یوا   ،نیز اقدام نمایند ممرفی نامه از اداره کر آمیزش فنی وحرفه ای محر سکینت خید

      .نمایندمصاح ه آنرا ارائه 

 

 :های آزاد آ آموزشگاو آموزش، مااکز یط کل، آموزش درشاا ضوابط آ -4

و انضو اطی سوازما  و آیوین ناموه نحویه تشوکیر و اداره       ط ق آیین نامه هوای آمیزشوی    را مقررات عمیمی مرکز میظف است کلیه ضیابط و مهارت آمیز -5

 رعایت نماید.هیئت محترم وزیرا   51/1/11های آزاد مصیب  آمیزشگاه

هوای کاریوابی نسو ت بوه      بنگواه  صیرت درخیاسوت صونای  و   اشتغال برای افرادآمیزش دیده ندارند ولی در ق ال ایجاد هیچگینه تمهدی در مراکزآمیزشی -1

 شرایط اقدام می نمایند. واجد ممرفی افراد

درصود مودت دوره   51غیرمیجوه بویش از   غی وت ، مهارت آمیزا  میظف هستند برنامه های کاری خید را براساس برنامه های آمیزشی مراکزتن یه نمایند -9

در دوره هوای آتوی    آمیزشگاه های آزاد( مهارت آمیزا )بجز  و عدم پ یرش   شرکت در آزمی باعث محرومیت مهارت آمیز از ادامه دوره آمیزشی مربیطه

 .خیاهدشد

قر به مدت شش ماه از ث ت نام در دوره هوای آتوی در کور    مهارت آمیزا  مراکز دولتی که در حین دوره آمیزشی نس ت به ترک دوره اقدام نمایند، حدا -1

  کشیر محروم خیاهند شد.

 شند.مهارت آمیزانی که با تیجه به ن ر کمیته انض اطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نمیده اند میظف به ج را  و پرداخت خسارت می با -1

 

 نحوو پذیاش متارت آموز:-5

 ،شوهری  شومب  ،ه های آمیزشی مراکوز ثابوت آمیزشوی   یر ث ت نام متقاضیا  شرکت در دوره های آمیزشی، ث ت نام در کلیه دوربه من یر تسهیر در ام       

آزاد سوح اسوتا  بصویرت    فنی و حرفه ای های آمیزشگاه و، مراکز جیار دانشگاه صنای  یآمیزش مراکز ،ها پاداا  یآمیزشمراکز ،آمیزش روستایی های پایگاه

 «یا آمیزشگاه فنی و حرفوه ای آزاد برگ ممرفی متقاضی به مرکز آمیزشی »یرت می ایرد و متقاضیا  پس از انجام مراحر ث ت نام میفق به اخ  ص الکترونیکی

و آدرس  محور براوزاری دوره   مشخصات دوره آمیزشی، زما  دقیق مراجموه فورد بوه     ، مشخصات فرد،شماره پروندهکه این براه حاوی ، مربیطه خیاهند شد

 کوارت ملوی،   بایست در زما  درج شده در برگ ممرفی متقاضی به مرکز با در دسوت داشوتن اصور شناسونامه،     خیاهد بید. متقاضیا  میحر برازاری دوره م

ه هوای  )در صیرت انتخاب  دور نیاز پیشو ایاهینامه مهارت   مقررات وظیفه عمیمی 9-1مدرک مربیطه با تیجه به شرایط مندرج در بخش مدرک تحصیلی، 

مربیطوه مراجموه   یا آمیزشگاه به مرکز آمیزشی  ( 9فرم شماره  –ادر شده پس از اتمام ث ت نام اینترنتی ص) فرم  یا آمیزشگاه ( و برگ ممرفی به مرکزتکمیلی

 نمایند.
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م بیشتر از ظرفیت در هور دوره ( ط وق   عالقمند دردوره های آمیزشی، کلیه متقاضیا  ) درصیرت ث ت نا و باتیجه به ضرورت حضیر مهارت آمیزا  مستمد   

هوا بوه عنویا  مهوارت آمویز       میفقیت درآ  دوره آمیزشی ابتدا درآزمی  ورودی و مصاح ه حضیری شرکت نمیده و پس از های مشخآ شده برای هر زما 

 شیند.   پ یرفته می

 

 راهشمای انتباق دآرو آموزش،: -6

 ا در ن ر ارفتن میارد ذیر انتخاب نماید:هر متقاضی می بایست دوره آمیزشی میرد ن ر خید را ب

بایست متناسب با عالقه و نیواز واقموی    با تیجه به اینکه میفقیت در فراایری هر مهارت مستقیماً با عالیق و نیاز متقاضی در ارت اط است، ل ا متقاضی می -6-5

 خید نس ت به انتخاب دوره آمیزشی اقدام نماید.

در ابتدا نس ت به شناخت کامور شوغر مویرد ن ور و      یدبا ل ا متقاضی باشد، ری مهارت برای متقاضیا  عمدتاً ایجاد اشتغال میاز آنجا که هدف از فراای -6-1

 آینده شغلی آ  اقدام و سپس دوره آمیزشی متناسب با آ  را انتخاب نماید.

بور ایون اسواس نسو ت بوه       بایدل ا متقاضیا   ه من یر شده است،حداقر مدرک تحصیلی الزم جهت هر دور با تیجه به محتیای استانداردهای آمیزشی، -6-9

 انتخاب دوره آمیزشی اقدام نمایند.

با تیجه به برنامه کاری خید و عدم تداخر آ  بوا زموا  براوزاری دوره     بایدبا عنایت به ضرورت حضیر کامر متقاضی در حین دوره آمیزشی، متقاضی  -6-1

 ی اقدام نماید.آمیزشی، نس ت به انتخاب دوره آمیزش

پیش نیازهای مندرج در اسوتاندارهای  با تیجه به  بایدبا تیجه به لزوم رعایت پیش نیاز در دوره های آمیزشی سوی  درجه یک و کارار ماهر ، متقاضی  -6-1

 نس ت به انتخاب دوره آمیزشی اقدام نماید. آمیزشی مربیط به هر دوره،

 ساعت آمیزش در ماه انتخاب نماید. 113بصیرت همزما  )دارای تداخر زمانی( و یا بیشتر ازمتقاضی نمی تیاند دو دوره آمیزشی  -6-6

 نکات مه :  

متقاضيانی که تمایل دارند بصورت الکترونيکی از خدمات مشاوره و هدایت شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموزشی بهره منید شیوند، میی     -1

، بخیش پیهوهش ،زییربخش     http://www.portaltvto.comحرفه ای کشور به نشانی توانند به پورتال جامع سازمان آموزش فنی و 

 مشاوره مراجعه نمایند.

های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اخ  مشاوره هیای ززم در خصیوص موتیوای دوره هیای      به منظور آشنایی متقاضيان با کارگاه -2

های آموزشیی مراکیز بازدیید     از کارگاه س مرکزيبا هماهنگی رئقاضيان می توانند آموزشی در راستای انتخاب صويح دوره های آموزشی، مت

 نمایند.  

 

ایین اسیتان    پيش بينی شیده  این دفترچه که حاوی دوره های آموزشی پایانیهای  چنانچه متقاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدول -3

حرفییه ای کشییور بییه نشییانی    سییازمان آمییوزش فنییی و  باشیید نيافتییه اسییت، مییی توانیید بییه پایگییاه ثبییت نییام اینترنتییی      مییی

http://reg.portaltvto.com   بخش مشخصات دوره های آموزشی کشور مراجعه و نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خیود در

 های دیگرکشور اقدام نماید. یکی از مراکز شبانه روزی استان

های آزاد فنی و حرفه ای نبوده و درحال حاضر دوره  های فنی و حرفه ای مودود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاه اینکه آموزشبه ه با توج -4

)برای پوشش آموزشی شهرهای فاقد  شهری شعببرای ارتقاء مهارت شاغلين در صنایع(،  ) های آموزش در صنایع های آموزشی در بخش

)برای پوشش آموزشی روستایيان (،  پادگان )برای غنی سازی اوقیات فراغیت سیربازان و فیراه  نمیودن زمينیه       روستایی  مرکز آموزشی(،

ل ا متقاضیيانی   شوند، طبق برنامه های آموزشی اجرا می و مراکز جوار دانشگاهی )برای پوشش نياز آموزشی دانشجویان( اشتغال برای آنها (

ثبت نام در دوره های آموزشی با استفاده از این دفترچه اقیدام  توانند جهت  می ،م کور هستندهای آموزشی  که جزء یکی از مخاطبين بخش

 نمایند.

 

 نحوو ثبا نام: -7

ث وت نوام    سوامانه متقاضیا  ث ت نام می تیانند با مراجموه بوه    انجام می شید. الکترونیکیث ت نام از متقاضیا  شرکت در دوره های آمیزشی فقط بصیرت  -7-5

اطمینا  از برازاری دوره های آمیزشی پیش بینوی شوده منودرج    و  http://reg.portaltvto.comی سازما  آمیزش فنی وحرفه ای کشیر به نشانی الکترونیک

 د.این دفترچه، ث ت نام نماین 1براساس نیاز آمیزشی و عالقه و با در ن ر ارفتن بند  در این دفترچه

 

 

 مراحر ث ت نام: -7-1

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
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و پس از موالموه دقیوق تیضویحات دوره هوای آمیزشوی      ث ت نام الکترونیکی سازما  آمیزش فنی وحرفه ای کشیر  سامانهمتقاضی باید با مراجمه به  7-1-5

 نس ت به انتخاب دوره آمیزشی میرد ن ر خید اقدام نماید.  مشاوره و هدایت آمیزشی 

 ریال ممادل سه هوزار تیموا  بابوت مشویره و هودایت آمیزشوی و       93333مصیبه مجلس محترم شیرای اسالمی م لغتیجه به متقاضیا  الزم است با  7-1-1

بخوش خریود   از طریوق مراجموه بوه    تیما  بابت ث ت نام هر دوره آمیزش فنی و حرفه ای پرداخت نمایند که و سیصد ریال ممادل دو هزار  19333

 و پرداخت از طریق ش که شتاب امکا  پ یر می باشد.ازما  آمیزش فنی وحرفه ای کشیر ث ت نام الکترونیکی س سامانهکارت اعت اری 

 دوره آموزشی می باشد.یک مدت اعتبار کارت های اعتباری تا پایان سال جاری و ثبت نام در :   کر مه ت

)پیش نوییس اطالعوات دوره    1ردی( و فرم شماره )پیش نییس اطالعات ف5فرم شماره متقاضیا  پس از موالمه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است  7-1-9

 م نماید.انتخابی( این دفترچه را تکمیر و پس از اطمینا  از صحت اطالعات نس ت به ث ت نام در سامانه ث ت نام الکترونیکی دوره های آمیزشی اقدا

رسوال در سوامانه ث وت نوام الکترونیکوی دوره هوای       متقاضی باید یک قومه عکس جدید خید را با مشخصات ذیر اسکن نمیده و فایور آ  را بورای ا   7-1-1

 آمیزشی آماده نماید.

از قبيیل کیارت   ییا آموزشیگاه   این پس در کليه مدارک صادره از طرف مرکیز آموزشیی   ت کر: متقاضيان توجه داشته باشند فایل تصویری تهيه شده از  

 :شناسایی و گواهينامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گيرد

 ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 533با درجه وضی    6×1یا  9×1در قو  ر مربیطه الزم است فای -الف

 ت باشد.یکیلی با 73حجه فایر تصییر ارسالی باید کمتر از  -ب

 پیکسر باشد. 933×133پیکسر و حداکثر 133×933ابماد تصییر ارسالی باید حداقر -پ

 اینه حاشیه زائد باشد.یه شده و فاقد هرتهتصییر باید در جهت صحیح و بدو  چرخش -ت

شوید در تصوییر    تصییر متقاضی باید واضح و مشخآ بیده و اثر مهر ، منگنه و سایر میاردی که منجر به مخدوش شد  و نامشخآ بید  چهره متقاضی می-ث

 وجید نداشته باشد.

 پس زمینه تصییر باید کامالً سفید باشد. -ج

 http://reg.portaltvto.comبوه نشوانی    سامانه ث ت نوام الکترونیکوی دوره هوای آمیزشوی    به    فایر تصییری و اطالعات الزممتقاضیا  پس از آماده نمید

    مراجمه نمایند.

 وره آمیزشی میرد ن ر اقدام نماید.متقاضی می تیاند بر اساس تمیین نام استا ، نام حرفه، جنسیت و... در سامانه نس ت به انتخاب د

رقموی( و   1 )پرونده  شمارهاام بمدی پرداخت وجه ث ت نام دوره )های( انتخابی است. برای این من یر اطالعاتی را که در کارت اعت اری دریافت کرده اید شامر 

و اطالعوات  را انتخواب  « شروع ث ت نام»سپس ازینه  ،دقت وارد نماییدشید با  رقمی( را به همراه ع ارتی که داخر کادر مربیطه مشاهده می 6 ) شناسه پرداخت

 کنید.بخش های فردی، تصییر، تحصیلی، پستی و ... وارد

 ت کرات مه :  

 ورود کليه اطالعاتی که با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامی است. -1

در هر ییک از مراحیل پی یرش، آمیوزش و     می نماید با مستنداتی که در زمان ثبت نام اعالم  متقاضیهر گونه مغایرت بين اطالعاتی که  -2

 و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد. موجب ملغی شدن پ یرش فرد خواهد شد ،و همچنين عدم رعایت شرایط ززم ارائه خواهدشدآزمون 

 باشد ل ا به متقاضيان اکيیدا  توصیيه میی    نمیامکان اصالح توت هيچ شرایطی مقدور  تبصره: با توجه به اینکه پس از تایيد نهایی اطالعات،

 شود اطالعات وارد شده را به دقت کنترل نموده و درصورت اطمينان از صوت آنها نسبت به تایيد نهایی اقدام نمایند.

صوات دوره آمیزشوی،   مشخ ، مشخصات فرد،شماره پروندهرا که حاوی « به مرکز آمیزشیمتقاضی براه ممرفی »پس از تایید نهایی اطالعات، متقاضی  7-1-1

مشاهده خیاهند کرد که الزم است نس ت به چواپ و نگهوداری آ  توا     ،زما  دقیق مراجمه فرد به مرکز آمیزشی و آدرس مرکز آمیزشی خیاهد بید

   مربیطه اقدام نمایند.یا آمیزشگاه زما  مراجمه به مرکز آمیزشی 

دائمی جهت اطالع کارآمیز از وضمیت کلیه دوره های آمیزشی انتخابی در هر زما  تیسوط  با تیجه به اینکه برای هر متقاضی نام کاربری و رمز ورود  7-1-6

ل ا به متقاضیا  تاکید موی   ،سامانه ث ت نام الکترونیکی تیلید خیاهد شد و استفاده از آ  جهت اطالع از نتایج آزمی  های پایا  دوره ضروری می باشد

 د.اردد نس ت به حفظ و نگهداری آ  اقدام نماین

 :مهلت ثبت نام -8

یک ماه ق ر از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز ق ر از زما  پو یرش نهوایی اداموه    از  نهایی شده در پرتال جام  سازما ث ت نام دوره های آمیزشی 

 دارد. در ضمن بازه زمانی فیق قابر تغییر بیده و در اختیار رئیس مرکز مربیطه می باشد.

ل ا به متقاضیا  تیصیه می شید در هما  روزهوای اولیوه    بسته خیاهد شد. ث ت نامبا تکمیر ظرفیت سامانه  و ت نام محدود استبا تیجه به اینکه مهلت ث 

 نس ت به ث ت نام اقدام نمایند.

http://reg.portaltvto.com/
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 طه مراجمه نمایند.ت کر مهه: ضرورت دارد کلیه متقاضیا  در زما  درج شده در فرم ممرفی متقاضی به مرکز جهت انجام پ یرش نهایی به مرکز مربی

 

 پیش نویس اطالعات فردی  -1فرم شماره 

 * نام پدر: -9 * نام خانیادای: -1 * نام: -5

 * جنسیت:- 1

       ز مرد 

 * شماره ملی: -6 * شماره شناسنامه: - 1

          

 
 تاریخ تیلد:* -7

 روز           ماه                 سال     

        9 5 
 

 * حر تیلد:م -5

 

 : *وضمیت تاهر -3

 

 * تابمیت: -1 دین:-53

 وضمیت تحصیلی:*-51

 آمیز دانش 

 دانشجی 

 فارغ التحصیر         

 عدم اشتغال به تحصیر 

 مقو  تحصیلی: *آخرین -59

 ابتدایی                       پایا  دوره راهنمایی 

               دیپله          فیق دیپله   

        کارشناسی               کارشناسی ارشد 

      دکتری                   

 رشته تحصیلی: -51

 

                  :آخرین مقو  تحصیلی ممدل -56 : ارایش-51

 وضمیت اشتغال: *-51 وضمیت ن ام وظیفه: *-57

  ق الً شاغر)بیمه بیکاری( بیکار 

  کارجی         شاغر  دانشجی 

  دانش آمیز    سرباز خانه دار 

 محر اشتغال:-53

 

 وضمیت ایثاراری:-13

                خانیاده شهدا  خانیاده جان ازا 

             خانیاده آزاداا زمنده     ر 

 عضییت در بسیج: -15

               فمال عادی 
 

 وضمیت جسمانی:*-11

            ساله                                  بیمار قل ی 

 که تیا  ذهنی          

 

 کد پستی ده رقمی: *-19

          
 

 شماره تلفن ثابت : *-11

 شماره تلفن:
 

 پیش شماره:

  شماره تلفن همراه:*-11

 

 پست الکترونیک:-16

 آدرس محر سکینت: * -17

 تا :                                  شهر :                                   خیابا  : استا  :                            شهرس

 کیچه:                             پالک :

 فراخیانی فایر تصییر متقاضی: *                                             -11

 

 

 

 

Browse 

 

   

 



 9صفحه 
 

 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2شماره  فرم

 شده از:*ممرفی -13

     بیمه بیکاری         آمیزش و پرورش            دانشگاه 

   کمیته امداد            بسیج                            اصناف 

   صنای                    آزاد                          نام:              سایر 

نام مرکز آموزشی /آموزشگاا  ملگ    -23 نام شهرستا  محر برازاری دوره: -95 نام استا  محر برازاری دوره: *-93
 برگزاری دور : *

 باشه  نمی         باشه  می                      متقاضی استفاده از امکانات ش انه روزی -96

  

 

 

 یا آموزشگاه هاي آزاد نمونه برگه معرفی متقاضی به مرکز -3فرم شماره 

مقتضوی اسوت در زموا      احر ث ت نام شما با میفقیت به شر  ذیر صیرت پو یرفت. متقاضی محترم: مر

مدرک تحصیلی، کارت پایا  خدمت )در صیرت  کارت ملی، مشخآ شده با همراه داشتن اصر شناسنامه،

وجید( و ایاهینامه مهارت )به عنیا  پیش نیاز برای دوره های سوح درجه یک( و برگ ممرفی به مرکوز  

 به آدرس مندرج در این براه مراجمه نمایید. وزشگاه های آزادآم یا آمیزشی

 عکس

 متقاضی

 نام: شماره پرونده:

 شماره ملی: نام پدر: نام خانیادای:

 تاریخ شروع دوره: نام دوره آمیزشی: کد دوره آمیزشی:

 تاریخ آزمی  پایا  دوره: نیبت آمیزشی: تاریخ خاتمه دوره:

 شماره تماس متقاضی: رفاهی: متقاضی استفاده از امکانات

 زما  مراجمه به مرکز آمیزشی/ آمیزشگاه آزاد:

 روز:                           میرخ:                 ساعت:
 آدرس محر سکینت متقاضی:

 :محر برازاری دورهآدرس 

 شماره تماس:            آدرس وب سایت مرکز آمیزشی/آمیزشگاه آزاد:                                       
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 های دیگر معرفی متقاضی غیر بومی از استان -4فرم شماره 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................. نحرفه ای استا به : اداره کل آموزش فنی و

 حرفه ای استان................... اداره کل آموزش فنی و از:

 موضوع: معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره 

 سالم عليک 

 .... با عنایت به تقاضای آقای / خان  .......................... فرزند.................... با شماره پرونده...............  ،احتراما      

........................... جهت شرکت در دوره آموزشی.................................................... با کد................ در مرکز ...................

هت پ یرش و آن استان، خواهشمند است با توجه به عدم اجرای دوره م کور در این استان ، دستور فرمایيد همکاری ززم ج

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مب ول فرمایند.

 

 

 کهگيلویه و بویراحمدمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان                                              

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 توضیحات مربوط به جداول : -9

متقاضیا  ث ت نام در . ا نشا  می دهد )پییست(ها ر در مراکز ثابت دولتی در استا  پی  بیش، شدو عناوین دوره های آمیزشی : 1جدول شماره 

 مراكز ثابت دولتي 

 مي توانند اطالعات مربوط به دوره هاي آموزشي اين مراكز را از اين جدول استخراج نمايند .

ره هاي آموزشي . متقاضیان ثبت نام در دو)پیوست(را نشان مي دهد استان شعب شهري پیش بینی شدهعناوين دور هاي آموزشي  : 2جدول شماره 

 شعب شهري 

 مي توانند اطالعات مربوط به دوره هاي آموزشي اين بخش را از اين جدول استخراج نمايند .

 استان را نشان مي دهد)پیوست(.  زندانهاي پیش بینی شدهعناوين دور هاي آموزشي  : 3جدول شماره 

 استان را نشان مي دهد)پیوست(. پادگانهاي  پیش بینی شدهعناوين دور هاي آموزشي  : 4جدول شماره 

 

. متقاضیان ثبت نام در دوره هاي  )پیوست(استان را نشان مي دهد سیار روستايي پیش بینی شده عناوين دوره هاي آموزشي : 5جدول شماره 

 آموزشي روستايي 

 مي توانند اطالعات اين بخش را از اين جدول استخراج نمايند.

سیار عشايري استان را نشان مي دهد)پیوست( . متقاضیان ثبت نام در دوره هاي  پیش بینی شده ي آموزشيعناوين دوره ها : 6جدول شماره 

 آموزشي عشايري 

 مي توانند اطالعات اين بخش را از اين جدول استخراج نمايند.

. كلیه مديران صننايع   )پیوست(مي دهددر صنايع و آموزش اصناف استان را نشان  پیش بینی شده عناوين دوره هاي آموزش : 8و 7ول شماره اجد

گران  اصناف استان مي توانند اطالعات مربوط به آموزش هاي مرتبط با صنايع مختلف استان را از اين جدول استخراج و در خصوص ثبنت ننام    صنعت

 اقدام نمايند. آن مجموعه ركنانكا

  دانشجويان دانشگاه ها و مراكز علمي )پیوست( هي استان را نشان مي دهدجوار دانشگا پیش بینی شدهعناوين دوره هاي آموزشي  : 9جدول شماره 

 مي توانند جهت شركت در دوره هاي آموزشي مورد نظر اطالعات الزم را از اين جدول استخراج نمايند.

 .ت()پیوسسکونتگاههاي غیر رسمي استان را نشان مي دهد پیش بینی شده عناوين دوره هاي آموزشي : 11جدول شماره 

 عننناوين دوره هنناي آموزشنني در آموزشننگاه هنناي آزاد  ننني و نر ننه اي اسننتان را نشننان منني دهنند. متقاضننیان شننركت در     : 11جدددول شددماره 

از اينن جندول اسنتخراج      هنا را  هاي آزاد  ني و نر ه اي مي توانند اطالعات مربوط به دوره هاي آموزشي اين آموزشگاه هدوره هاي آموزشي آموزشگا

 .پیوست()نمايند

 اطالعات مربوط به مراكز ثابت آموزشي استان را  نشان مي دهد. : 12جدول شماره 

 هاي آزاد  ني و نر ه اي استان را نشان مي دهد. اطالعات مربوط به آموزشگاه  : 13جدول شماره 
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 و بویراحمدکهگیلویه   عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در مراکزثابت استان-5جدول شماره 

 نام مرکز نام شهر نام دوره کد دوره نوع دوره

 نام
کارگاه/پادگان/آموزش 

 در صنایع

نوبت 

 آموزشی
 جنسیت ظرفیت

زمان 

 آموزش

شروع 

 دوره
 پایان دوره

حداقل 

 تحصیالت
 پیشنیاز

كارگاه ثابت 

 شهري
0883112 

دوخت و اتوي قسمت 

هاي مختلف باالتنه بلوز 

 و پیراهن

 دهدشت 
ره  شش مركز شما

دهدشت)خواهران 

 نضرت زينب كبري(

 83818281 83812132 20 زن 80 عصر (3طراني دوخت)
پايان دوره 

 راهنمايي

راه اندازي   

نگهداري و 

كنترل عملکرد 

ماشین هاي 

 دوخت

كارگاه ثابت 

 شهري
0222711 

جوشکارسازه هاي 

 والدي با  رايند 
SMAW 

 دهدشت 
مركز شماره پنج  

-دهدشت)برادران

 دگان(آزا

 83818888 83812282 687 مرد 80 صبح جوشکاري
پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0222128 

تعمیركار برق خودرو 

 * 0درجه 
 دهدشت 

مركز شماره پنج  

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

 83818886 83812282 612 مرد 81 صبح مکانیک
پايان دوره  

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 يشهر
0222868 

لوله كش و نصاب وسايل 

 * 0بهداشتي درجه 
 دهدشت 

مركز شماره پنج  

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

 83818888 83812282 122 مرد 80 صبح تاسیسات
پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0222816 

لوله كش و نصاب وسايل 

 * 8بهداشتي درجه 
 دهدشت 

مركز شماره پنج  

-ادراندهدشت)بر

 آزادگان(

 83818827 83812282 378 مرد 80 عصر تاسیسات
پايان دوره 

 راهنمايي

لوله كش و 

نصاب وسايل 

بهداشتي درجه 

0 * 

كارگاه ثابت 

 شهري
0222878 

تعمیركار دستگاه هاي 

سرد كننده خانگي و 

 تجاري

 دهدشت 
مركز شماره پنج  

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

تعمیر لوازم خانگي 

 هسرد كنند
 83818822 83812282 612 مرد 81 صبح

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

كارگاه ثابت 

 شهري
 دهدشت  * 0درجه  PLCكارور  0222828

مركز شماره پنج  

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

 ندارد ديپلم 83818228 83812206 020 مرد 80 صبح PLCكارگاه 

كارگاه ثابت 

 شهري
0288188 

 0برقکار صنعتي درجه 

 ار و دانش()ك
 دهدشت 

مركز شماره پنج  

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

 ندارد راهنمايي 83872800 83812132 8282 مرد 82 يکسره كارگاه برق صنعتي
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كارگاه ثابت 

 شهري
 گچساران  مربي نقاشي كودكان 0213822

مركز شماره چهار  

 گچساران )خواهران(

كارگاه خدمات 

 آموزشي
 83818823 83812207 022 زن 80 يکسره

ديپلم 

ترجیحا 

 كودكیاري

 8نقاشي درجه 

 0و 

كارگاه ثابت 

 شهري
0262272 

دوزنده كیف چرمي با 

 دست
 چرام

مركز شماره ده 

چرام)دومنظوره(كارگاه 

 ثابت كشاورزي

 83818228 83812128 000 زن 81 عصر كارگاه پوشاک
پايان دوره 

 ابتدايي
FALSE 

كارگاه ثابت 

 شهري
0228778 

 0اختمان درجه برقکار س

* 
 چرام

مركز شماره ده 

چرام)دومنظوره(كارگاه 

 ثابت كشاورزي

 83872003 83812280 222 مرد 87 صبح برق
پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
8827128 

تعمیركار اتومبیل هاي 

 0سواري بنزيني درجه 

* 

 باشت 
مركز شماره هشت 

 باشت)دومنظوره(
 83812832 83812328 202 مرد 02 رعص كارگاه اتومکانیک

پايان دوره  

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0826288 

دوزنده كیف چرمي با 

 دست
 باشت 

مركز شماره هشت 

 باشت)دومنظوره(
 83818883 83812100 000 زن 81 عصر كارگاه كیف دوز

پايان دوره 

 ابتدايي
FALSE 

كارگاه ثابت 

 شهري
0271621 

ار لباس الگو ساز و برشک

 زنانه ) تکدوزي (

سي 

 سخت 

مركز شماره هفت 

-سیسخت )دومنظوره 

 امام محمد باقر(

كارگاه خیاطي روستاي 

 باگ
 83812832 83812221 362 زن 81 صبح

پايان دوره 

 راهنمايي

نازک دوز زنانه 

 0درجه

كارگاه ثابت 

 شهري
 قالب باف پوشاک 0222083

سي 

 سخت 

مركز شماره هفت 

-ه سیسخت )دومنظور

 امام محمد باقر(

 83818823 83812223 318 زن 02 صبح خیاطي
پايان دوره 

 اول متوسطه
FALSE 

كارگاه ثابت 

 شهري
0218171 

)كار و  0پرده دوز درجه 

 دانش(

سي 

 سخت 

مركز شماره هفت 

-سیسخت )دومنظوره 

 امام محمد باقر(

كارگاه خیاطي روستاي 

 باگ
 83818228 83812202 012 زن 81 عصر

ن دوره پايا

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
 عروسک دوز 0213321

سي 

 سخت 

مركز شماره هفت 

-سیسخت )دومنظوره 

 امام محمد باقر(

 83818802 83812282 302 زن 81 عصر صنايع دستي
پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

              

كارگاه ثابت 

 شهري
 قالب باف پوشاک 0283708

سي 

 سخت 

ه هفت مركز شمار

-سیسخت )دومنظوره 

 امام محمد باقر(

 83818886 83812182 318 زن 81 عصر خیاطي
پايان دوره 

 اول متوسطه
FALSE 

كارگاه ثابت 

 شهري
 ياسوج  الکترونیک كار صنعتي * 0218888

مركز شماره يازده  ن 

اوري اطالعات 

 ياسوج)دومنظوره(

 ندارد ديپلم 83872082 83812228 281 مرد 81 يکسره كارگاه الکترونیک

 ياسوج  كاربر رايانه )كار و دانش( 0218721كارگاه ثابت 
مركز شماره يازده  ن 

اوري اطالعات 
 نداردپايان دوره  83872003 83812228 322 مرد 81 عصركارگاه رايانه شماره 
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 راهنمايي يک ياسوج)دومنظوره( شهري

كارگاه ثابت 

 شهري
0823266 

كنترلر مدارهاي 

 پنوماتیک
 ياسوج 

مركز شماره يازده  ن 

اوري اطالعات 

 ياسوج)دومنظوره(

 83812832 83812102 12 مرد 01 يکسره كارگاه مکاترونیک
پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0823288 

طراني و عیب يابي 

 مدارهاي قدرت و  رمان
 ياسوج 

مركز شماره يازده  ن 

اوري اطالعات 

 ياسوج)دومنظوره(

 ديپلم 83812832 83812102 880 مرد 02 يکسره رگاه مکاترونیکكا

نصب   راه 

اندازي و 

نگهداري 

موتورهاي 

آسنکرون سه 

  از

كارگاه ثابت 

 شهري
0827178 

كاربر بهره بردار و نگهدار 

 نیروگاه  توولتائیک
 ياسوج 

مركز شماره يازده  ن 

اوري اطالعات 

 ياسوج)دومنظوره(

 FALSE كارداني برق 83818826 83812828 322 مرد 02 يکسره كارگاه الکترونیک

كارگاه ثابت 

 شهري
0888813 

كاربر بهره بردار و نگهدار 

 نیروگاه  توولتائیک
 ياسوج 

مركز شماره يازده  ن 

اوري اطالعات 

 ياسوج)دومنظوره(

 FALSE كارداني برق 83818287 83812182 322 مرد 02 يکسره كارگاه مکاترونیک

ت كارگاه ثاب

 شهري
0881718 

نصاب وسايل نفاظتي 

وايمني ساختمان ها 

 وتاسیسات

 ياسوج 
مركز شماره يازده  ن 

اوري اطالعات 

 ياسوج)دومنظوره(

 ندارد ديپلم 83872082 83812823 811 مرد 81 صبح كارگاه الکترونیک

كارگاه ثابت 

 شهري
0888888 

طراني تاسیسات 

الکتريکي ساختمان هاي 

 مسکوني

 ياسوج 
ز شماره يازده  ن مرك

اوري اطالعات 

 ياسوج)دومنظوره(

 FALSE لیسانس برق 83818826 83812826 76 مرد 81 عصر كارگاه الکترونیک

كارگاه ثابت 

 شهري
 گچساران  * 0تراشکار درجه  8883817

مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 83818807 83812628 762 مرد 81 عصر كارگاه تراش و  رز

 پايان دوره

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0268272 

نصب  وتعمیر كولرهاي 

 گازي پنجره اي واسپیلت 
 گچساران 

مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 83812832 83812103 322 مرد 81 عصر كارگاه تاسیسات

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
 گچساران  * 0 رزكار درجه  0212187

اره سه  مركزشم

 گچساران)برادران(
 83818807 83812683 711 مرد 81 صبح كارگاه تراش و  رز

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0221208 

كابینت ساز چوبي درجه 

0  * 
 گچساران 

مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 83818082 83812202 162 مرد 81 صبح كارگاه درودگري

پايان دوره 

 راهنمايي

درودگر درجه 

0 
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كارگاه ثابت 

 شهري
0286217 

تعمیركار اتومبیل هاي 

 0سواري بنزيني درجه 

* 

 گچساران 
مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 83872082 83812121 202 مرد 01 صبح كارگاه اتومکانیک

پايان دوره  

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
 گچساران  * 0درجه  PLCكارور  0281831

مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 ندارد ديپلم 83872028 83812102 020 مرد 82 صبح 0درجه  plcكارگاه 

كارگاه ثابت 

 شهري
0287216 

جوشکار گاز محا ظ 

 آرگون
 گچساران 

مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 83818201 83812128 302 مرد 81 صبح كارگاه جوشکاري

وره پايان د

 راهنمايي

جوشکار گاز 

 E3و  0درجه 

كارگاه ثابت 

 شهري
0287082 

جوشکار گاز محا ظ 

 آرگون
 گچساران 

مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 83872327 83812228 302 مرد 81 صبح كارگاه تاسیسات

پايان دوره 

 راهنمايي

جوشکار گاز 

 E3و  0درجه 

كارگاه ثابت 

 شهري
0281308 

لرهاي نصب  وتعمیر كو

 گازي پنجره اي واسپیلت 
 گچساران 

مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 83818208 83812121 322 مرد 81 صبح كارگاه تاسیسات

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
 گچساران  * 0درجه  PLCكارور  0881012

مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 ندارد ديپلم 83818832 83812828 020 مرد 81 عصر 0درجه  plcكارگاه 

كارگاه ثابت 

 شهري
0227383 

تعمیركار اتومبیل هاي 

 0سواري بنزيني درجه 

* 

 بهمئي 
مركزشماره نه 

 بهمئي)دومنظوره(
 83872022 83812128 202 مرد 02 صبح كارگاه اتومکانیک

پايان دوره  

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0228610 

ز پرو یل در و پنجره سا

 0آهني درجه 
 بهمئي 

مركزشماره نه 

 بهمئي)دومنظوره(
 83818803 83812280 762 مرد 02 يکسره كارگاه ثابت جوشکاري

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0288182 

مونتاژ كار و نصاب 

 تابلوهاي برق *
 بهمئي 

مركزشماره نه 

 بهمئي)دومنظوره(
 83818888 83812128 612 مرد 02 صبح كارگاه ثابت برق

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0827803 

سرويس و نگهداري 

 خودرو *
 بهمئي 

مركزشماره نه 

 بهمئي)دومنظوره(
 83818208 83812100 872 زن 02 عصر كارگاه اتومکانیک

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0212820 

 تعمیر كار آبگرمکن

 ديواري
 ياسوج 

مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

تاسیسات نرارتي و 

 پکیج
 83872087 83812223 882 مرد 81 يکسره

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0212828 

تعمیركار پکیج شو اژ 

)كار و  8گازي درجه 

 دانش(

 ياسوج 
مركزشماره يک ياسوج) 

داي عشاير شه-برادران

 سرآبتاوه(

تاسیسات نرارتي و 

 پکیج
 83872006 83812223 320 مرد 81 يکسره

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 ياسوج تعمیركار دستگاه هاي  0212802كارگاه ثابت 
مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران
 نداردپايان دوره  83872007 83812223 612 مرد 81 يکسرهتاسیسات نرارتي و 
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سرد كننده خانگي و  شهري

 تجاري )كار و

 راهنمايي یجپک سرآبتاوه(

كارگاه ثابت 

 شهري
0212801 

تعمیركار وسايل گاز سوز 

 خانگي )كار و دانش(
 ياسوج 

مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

تاسیسات نرارتي و 

 پکیج
 دندار ديپلم 83872326 83812228 880 مرد 81 يکسره

كارگاه ثابت 

 شهري
 ياسوج  * 0تراشکار درجه  0213788

مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه تراشکاري و 

  رزكاري
 83872038 83812223 762 مرد 81 يکسره

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
 ياسوج  * 0درجه  CNCتراشکار  0213222

ياسوج) مركزشماره يک 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه تراشکاري و 

  رزكاري
 ديپلم 83872038 83812223 072 مرد 81 يکسره

تراشکار درجه 

0 

كارگاه ثابت 

 شهري
 ياسوج  * 8درجه  CNCتراشکار  0213220

مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه تراشکاري و 

  رزكاري
 ديپلم 83872038 83812227 862 مرد 81 يکسره

 cncتراشکار 

 0درجه 

كارگاه ثابت 

 شهري
 ياسوج  كاربر رايانه )كار و دانش( 0213221

مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه تراشکاري و 

  رزكاري
 83872326 83812227 322 مرد 81 يکسره

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

ثابت  كارگاه

 شهري
0216771 

كمک برقکار ساختمان 

 0درجه 
 ياسوج 

مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه لوازم خانگي و 

 سیم پیچي
 83818222 83812202 323 مرد 81 صبح

پايان دوره 

 راهنمايي

كارگر عمومي 

برقکار 

 ساختمان

كارگاه ثابت 

 شهري
0216161 

اي تعمیركار اتومبیل ه

 0سواري بنزيني درجه 

* 

 ياسوج 
مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

 83872038 83812223 202 مرد 02 يکسره كارگاه اتومکانیک
پايان دوره  

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0216170 

تعمیركار برق خودرو 

 * 0درجه 
 ياسوج 

مركزشماره يک ياسوج) 

عشاير شهداي -برادران

 سرآبتاوه(

 83872038 83812223 612 مرد 02 يکسره كارگاه اتومکانیک
پايان دوره  

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0212287 

راه اندازي موتورهاي 

آسنکرون سه  از و تک 

  از توسط ک

 ياسوج 
مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه برق صنعتي و 
plc 

 83818281 83812102 012 مرد 81 هيکسر
پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0218873 

تعمیركار ماشین هاي 

 * 0الکتريکي درجه 
 ياسوج 

مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه لوازم خانگي و 

 سیم پیچي
 83872038 83812228 802 مرد 82 عصر

پايان دوره 

 اييراهنم
 ندارد

كارگاه ثابت 

 شهري
0281723 

جوشکاري با  رآيند قوس 

 ( E3الکتريکي دستي 
 ياسوج 

مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه جوشکاري )لوله 

 كشي(
 83818888 83812126 011 مرد 81 صبح

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد
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SMAWكا( ) 

كارگاه ثابت 

 شهري
0281178 

وشکاري با  رآيند قوس ج

 ( E1الکتريکي دستي )

SMAW كا( 

 ياسوج 
مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه جوشکاري )لوله 

 كشي(
 83872301 83812121 887 مرد 81 يکسره

پايان دوره 

 راهنمايي
E7 

كارگاه ثابت 

 شهري
0281128 

جوشکاري با  رآيند قوس 

 ( E8الکتريکي دستي )

SMAW كا( 

 ياسوج 
مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

كارگاه جوشکاري )لوله 

 كشي(
 83872838 83812127 76 مرد 81 صبح

پايان دوره 

 راهنمايي
E1 

كارگاه ثابت 

 شهري
 ياسوج  8نقشه بردار درجه  0822222

مركزشماره يک ياسوج) 

شهداي عشاير -برادران

 سرآبتاوه(

 83818208 83812821 082 مرد 82 عصر ه نقشه برداريكارگا

پنجم 

 1ابتدايي يا 

سال سابقه 

كاريا بیسواد 

 سال س2با 

كمک نقشه 

يا 0بردار درجه

سال  82با 

 سابقه
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 کهگیلویه و بویراحمد  عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده درشعب شهری استان-2جدول شماره 

 نام مرکز نام شهر رهنام دو کد دوره نوع دوره

نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 

 در صنایع

نوبت 

 آموزشی
 پیشنیاز حداقل تحصیالت پایان دوره شروع دوره زمان آموزش جنسیت ظرفیت

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0283167 
دوزنده لباس بدون 

 الگو
 دهدشت 

-مركز شماره پنج  دهدشت)برادران

 آزادگان(
 83818280 83812126 021 زن 80 صبح دشت مازه

پايان دوره اول 

متوسطه)پايان 

 دوره راهنمايي(

FALSE 

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0883871 
دوزنده لباس بدون 

 الگو
 دهدشت 

-مركز شماره پنج  دهدشت)برادران

 آزادگان(
 83818203 83812187 021 زن 81 عصر دوريزگان

پايان دوره اول 

متوسطه)پايان 

 ي(دوره راهنماي

FALSE 

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

 ياسوج  مانتو دوز 0282807
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818208 83812121 812 زن 02 صبح كارگاه  ) نره گاه(

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0282801 
 0پرده دوز درجه 

 )كار و دانش(
 ج ياسو

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818888 83812121 012 زن 81 يکسره كارگاه  ) نره گاه(

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0822126 
دوزنده كیف 

 چرمي با دست
 ياسوج 

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818203 83812121 000 زن 81 صبح يكارگاه كرد الغر

پايان دوره 

 ابتدايي
FALSE 

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

 ياسوج  راسته دوز 0823622
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818203 83812181 021 زن 02 يکسره كارگاه )گنجه اي(

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه شعب 

ار شهري )سی

 شهري(

0262271 
برقکار ساختمان 

 * 0درجه 

سي 

 سخت 

مركز شماره هفت سیسخت 

 امام محمد باقر(-)دومنظوره 
 83818886 83812101 222 مرد 81 صبح كار گاه برق پاتاوه

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه شعب 

شهري )سیار 
0210777 

كمک برقکار 

 0ساختمان درجه 

سي 

 سخت 

هفت سیسخت  مركز شماره

 امام محمد باقر(-)دومنظوره 
 83818226 83812282 323 مرد 81 صبح كار گاه برق پاتاوه

پايان دوره 

 راهنمايي

كارگر عمومي 

 برقکار ساختمان
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 شهري(

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0882288 
كمک برقکار 

 0ساختمان درجه 

سي 

 سخت 

مركز شماره هفت سیسخت 

 امام محمد باقر(-)دومنظوره 
 83818882 83812181 323 مرد 81 عصر كار گاه برق پاتاوه

پايان دوره 

 راهنمايي

كارگر عمومي 

 برقکار ساختمان

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

 نازک دوز زنانه  0882822
سي 

 سخت 

مركز شماره هفت سیسخت 

 امام محمد باقر(-)دومنظوره 

كارگاه طراني و 

 دوخت پاتاوه
 83818000 83812828 672 زن 81 صبح

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0221321 
كاربر رايانه )كار و 

 دانش(
 83872023 83812223 322 زن 81 صبح سیار شهري  ناوري مركزشماره نه بهمئي)دومنظوره( بهمئي 

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0221637 
م ا زار كاربر نر

 اداري *
 83872088 83812221 032 زن 81 صبح سیار شهري  ناوري مركزشماره نه بهمئي)دومنظوره( بهمئي 

پايان دوره 

 راهنمايي

كاربر رايانه يا 

اپراتوري 

 كامپیوتر

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0221617 

طراني مقدماتي 

 WEBصفحات 

 )كار و دانش(

 83872082 83812223 882 زن 81 صبح سیار شهري  ناوري ومنظوره(مركزشماره نه بهمئي)د بهمئي 
پايان دوره 

 راهنمايي

كارور عمومي 

 رايانه شخصي

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0227316 
كاربر رايانه )كار و 

 دانش(
 83872023 83812223 322 مرد 02 صبح كارگاه سیار شهري مركزشماره نه بهمئي)دومنظوره( بهمئي 

دوره  پايان

 راهنمايي
 ندارد

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0227311 
كاربر نرم ا زار 

 اداري *
 83872088 83812221 032 مرد 02 صبح كارگاه سیار شهري مركزشماره نه بهمئي)دومنظوره( بهمئي 

پايان دوره 

 راهنمايي

كاربر رايانه يا 

اپراتوري 

 كامپیوتر

كارگاه شعب 

شهري )سیار 

 شهري(

0227312 

طراني مقدماتي 

 WEBصفحات 

 )كار و دانش(

 83872082 83812223 882 مرد 02 صبح كارگاه سیار شهري مركزشماره نه بهمئي)دومنظوره( بهمئي 
پايان دوره 

 راهنمايي

كارور عمومي 

 رايانه شخصي
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 احمدکهگیلویه و بویر عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در زندانهای  استان-9جدول شماره

 نام مرکز نام شهر نام دوره کد دوره نوع دوره

نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 

 در صنایع

نوبت 

 آموزشی
 جنسیت ظرفیت

زمان 

 آموزش
 پیشنیاز حداقل تحصیالت پایان دوره شروع دوره

 ياسوج  با نده پوشاک دو میل 0887216 كارگاه زندان
مركز شماره دو  ياسوج) 

 نضرت معصومه ٌص(-خواهران
 83818801 83812823 013 زن 81 صبح نايع دستيص

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 ياسوج  با نده پوشاک دو میل 0887211 كارگاه زندان
مركز شماره دو  ياسوج) 

 نضرت معصومه ٌص(-خواهران
 83818801 83812823 013 زن 81 يکسره صنايع دستي

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 گچساران  8آرماتور بند درجه  0828881 كارگاه زندان
مركزشماره سه  

 گچساران)برادران(
 سوم راهنمايي 83818288 83812181 871 مرد 81 صبح كارگاه زندان

كمک 

استادكارآرماتور 

 بند

 0282728 كارگاه زندان
كارگر عمومي 

 (3جوشکاري)درجه
 ياسوج 

-مركزشماره يک ياسوج) برادران

 شهداي عشاير سرآبتاوه(

الح و كانون اص

 تربیت
 83818283 83812201 82 مرد 81 يکسره

پنجم ابتدايي 

 -بدون سابقه كار

سال 3بیسواد با 

 سابقه 

 ندارد

 0288122 كارگاه زندان
سرويس و نگهداري 

 خودرو *
 ياسوج 

-مركزشماره يک ياسوج) برادران

 شهداي عشاير سرآبتاوه(
 83818202 83812181 872 مرد 81 يکسره كارگاه اتو مکانیک

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

              

 0288121 كارگاه زندان
سرويس و نگهداري 

 خودرو *
 ياسوج 

-مركزشماره يک ياسوج) برادران

 شهداي عشاير سرآبتاوه(
 83818208 83812181 872 مرد 81 يکسره كارگاه اتو مکانیک

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد
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 کهگیلویه و بویراحمد آموزشی پیش بینی شده در روستاهای استان عنوان  دوره های-4جدول شماره 

 نام مرکز نام شهر نام دوره کد دوره نوع دوره

نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 

 در صنایع

 جنسیت ظرفیت نوبت آموزشی
زمان 

 آموزش
 پایان دوره شروع دوره

حداقل 

 تحصیالت
 پیشنیاز

 0828382 كارگاه روستا
دوزنده لباس بدون 

 والگ
 دهدشت 

مركز شماره  شش دهدشت)خواهران 

 نضرت زينب كبري(
 83818203 83812187 021 زن 80 صبح قلعه دختر

پايان دوره اول 

متوسطه)پايان دوره 

 راهنمايي(
FALSE 

 0888212 كارگاه روستا
دوزنده لباس بدون 

 الگو
 دهدشت 

مركز شماره  شش دهدشت)خواهران 

 نضرت زينب كبري(
 83818201 83812102 021 زن 80 عصر قلعه دختر

پايان دوره اول 

متوسطه)پايان دوره 

 راهنمايي(

FALSE 

 گچساران  نقاشي روي سفال 0213178 كارگاه روستا
مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(
 ندارد ديپلم 83818280 83812288 081 زن 80 يکسره امامزاده جعفر *

 ان گچسار مانتو دوز 0287713 كارگاه روستا
مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(
 83818228 83812121 812 زن 80 صبح روستاي سرآب ننیز

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 گچساران  مانتو دوز 0287718 كارگاه روستا
مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(
 83818288 83812121 812 زن 80 يکسره روستاي سرآب ننیز

پايان دوره 

 ماييراهن
FALSE 

 ياسوج  با نده پوشاک دو میل 0288612 كارگاه روستا
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818203 83812201 013 زن 86 صبح كارگاه تنگاري

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 0271712 كارگاه روستا
خیاط لباس شب و 

 عروس
 83818200 83812732 122 زن 81 صبح روستاي بهره عنا مركز شماره هشت باشت)دومنظوره( باشت 

پايان دوره 

 راهنمايي

نازک 

دوز زنانه 

* 

 0271781 كارگاه روستا
خیاط لباس شب و 

 عروس
 83818200 83812702 122 زن 81 عصر روستاي بهره عنا مركز شماره هشت باشت)دومنظوره( باشت 

پايان دوره 

 راهنمايي

نازک 

دوز زنانه 

* 

 سي سخت  نازک دوز زنانه * 0233823 روستاكارگاه 
مركز شماره هفت سیسخت )دومنظوره 

 امام محمد باقر(-

كار گاه طراني دوخت ده 

 شیخ
 83812832 83812121 672 زن 81 صبح

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 0826120 كارگاه روستا

الگو ساز و برشکار 

لباس زنانه ) تکدوزي 

) 

 سي سخت 
سیسخت )دومنظوره مركز شماره هفت 

 امام محمد باقر(-

كارگاه خیاطي روستايي 

 گندي خوري
 83818832 83812187 362 زن 81 صبح

پايان دوره 

 راهنمايي

نازک 

دوز زنانه 

 0درجه
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 83818802 83812108 622 زن 02 يکسره صنايع پوشاک تنگ ابدال مركزشماره نه بهمئي)دومنظوره( بهمئي  پرده دوز 0883838 كارگاه روستا
پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 0218773 كارگاه روستا
با نده نوبا ته هاي 

 تركیبي
 ياسوج 

-مركزشماره يک ياسوج) برادران

 شهداي عشاير سرآبتاوه(
 83812832 83812103 861 مرد 81 صبح بخش دشتروم )هدف(

پايان دوره 

 دوم متوسطه
FALSE 

 0281701 كارگاه روستا
كارآر ريني با رويکرد 

KAB)سطح مقدماتي( 
 ياسوج 

-مركزشماره يک ياسوج) برادران

 شهداي عشاير سرآبتاوه(
 83818288 83812121 12 مرد 81 عصر بخش دشتروم )هدف(

پايان دوره 

 متوسطه اول
FALSE 

 ياسوج  جواهرساز مهره اي  0288671 كارگاه روستا
-مركزشماره يک ياسوج) برادران

 شهداي عشاير سرآبتاوه(
 83818286 83812181 872 زن 81 عصر وم )هدف(بخش دشتر

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 0882071 كارگاه روستا
كارآر ريني با رويکرد 

KAB)سطح مقدماتي( 
 ياسوج 

-مركزشماره يک ياسوج) برادران

 شهداي عشاير سرآبتاوه(
 83818281 83812827 12 مرد 81 عصر بخش دشتروم )هدف(

پايان دوره 

 متوسطه اول
FALSE 

 
 

 کهگیلویه و بویراحمد عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده درصنایع استان-1جدول شماره 

 نام مرکز نام شهر نام دوره کد دوره نوع دوره

نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 

 در صنایع

 جنسیت ظرفیت نوبت آموزشی
زمان 

 آموزش
 پایان دوره شروع دوره

حداقل 

 تحصیالت
 پیشنیاز

ايع كارگاه صن

 ضمن كار -
0887632 

كارآر ريني با رويکرد 

KAB)سطح مقدماتي( 
 ياسوج 

شهداي -مركزشماره يک ياسوج) برادران

 عشاير سرآبتاوه(
 83818283 83812827 12 مرد 02 عصر شركت برق استان

پايان دوره 

 متوسطه اول
FALSE 

 
 

 کهگیلویه و بویراحمد نشگاهی استانعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده مراکزجواردا-6جدول شماره 

نوع 

 دوره
 نام مرکز نام شهر نام دوره کد دوره

نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 

 در صنایع

نوبت 

 آموزشی
 جنسیت ظرفیت

زمان 

 آموزش

شروع 

 دوره
 پایان دوره

حداقل 

 تحصیالت
 پیشنیاز

كارگاه 

جوار 

 دانشگاهي

0888837 

بازرس قطعات 

جوشکاري شده 

 بصورت چشمي

 مركزشماره سه  گچساران)برادران( اران گچس
دانشگاه نفت و گاز 

 گچساران
 FALSE كارداني  ني 83818226 83812827 082 مرد 81 عصر
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 کهگیلویه و بویراحمد عنوان دوره های آموزشی پیش بینی شده درسکونتگاههای غیره رسمی-7جدول شماره 

 نام مرکز نام شهر نام دوره کد دوره نوع دوره

 نام

کارگاه/پادگان/آموزش 

 در صنایع

نوبت 

 آموزشی
 جنسیت ظرفیت

زمان 

 آموزش

شروع 

 دوره
 پایان دوره

حداقل 

 تحصیالت
 پیشنیاز

سکونت گاه غیر 

رسمي )ناشیه 

 نشیني شهرها(

0218026 
با نده پوشاک دو 

 میل
 83812832 83812781 013 زن 80 عصر كارگاه  با ندگي مركز شماره چهار  گچساران )خواهران( گچساران 

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 0888026 81ماده 

تعمیر لوازم خانگي 

برقي نرارتي و 

 گردنده)جاروبرقي و 

 ياسوج 
شهداي -مركزشماره يک ياسوج) برادران

 عشاير سرآبتاوه(
 FALSE كارداني برق 83818281 83812828 62 مرد 82 عصر مركز  بهبودي  طلوع نور

 
 

آموزشگاه های آزاد  فنی و حرفه ای  استانعنوان دوره های آموزشی پیش بینی شده -8ول شماره جد  

 

 نام آموزشگاه نام مرکز شهر نام دوره کد دوره

ی
زش

مو
 آ

ت
وب

ن
 

ت
رفی

ظ
ت 

سی
جن

ش 
وز

آم
ن 

ما
ز

 

 پایان دوره شروع دوره
حداقل 

 تحصیالت
 پیشنیاز

0806813 
سري دوز سرويس 

 خواب *
 كهگیلويه

ه  شش مركز شمار

دهدشت)خواهران نضرت زينب 

 كبري(

مجتمع آموزشي 

 شايان ردياب
 83818221 83812801 22 زن 1 يکسره

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 ياسوج 0شیريني پز درجه  0807661

مركز شماره  شش 

دهدشت)خواهران نضرت زينب 

 كبري(

 83818232 83812803 882 زن 81 صبح مهر بانو
پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 دهدشت پداگوژي عمومي * 0802120
مركز شماره  شش 

دهدشت)خواهران نضرت زينب 
 ندارد كارداني 83818281 83812802 87 مرد 02 عصر ياس
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 كبري(

0832873 
كمک بناي سفت كار 

 * 0درجه 
 ياسوج

مركز شماره  شش 

دهدشت)خواهران نضرت زينب 

 كبري(

آموزشگاه چهل 

 ستون
 83818820 83812808 826 مرد 81 صبح

پنجم ابتدايي 

يا بیسواد 

سال سابقه 2با

 كار

كارگر 

عمومي 

ساختمان 

يا 3درجه

سال 1

 سابقه كار

0838132 
 ICDLرايانه كار 

 0درجه
 كهگیلويه

مركز شماره  شش 

دهدشت)خواهران نضرت زينب 

 كبري(

 83818203 83812808 30 زن 02 صبح نا ظ
پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

0838161 
 ICDLانه كار راي

 0درجه
 دهدشت

مركز شماره  شش 

دهدشت)خواهران نضرت زينب 

 كبري(

 83818203 83812808 30 زن 02 صبح نا ظ
پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

0837262 
كارور 

PHOTOSHOP 
 كهگیلويه

مركز شماره  شش 

دهدشت)خواهران نضرت زينب 

 كبري(

 83818203 83812801 10 زن 02 يکسره نا ظ
وره پايان د

 راهنمايي

رايانه كار 

ICDL 
 0درجه

0828221 
-visualبرنامه نويس 

c پیشر ته 
 گچساران

مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(
 كارشناسي 83818832 83812807 77 مرد 1 عصر اديبان

برنامه 

نويس زبان 

c 

0881212 
 ICDLرايانه كار 

 0درجه
 گچساران

مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(
 83818232 83812808 30 زن 02 عصر اديبان

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

0801267 
خیاط لباس هاي 

 سنتي لري *
 دوگنبدان

مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(

آموزشگاه تک 

 ستاره
 83818822 83812806 12 زن 02 يکسره

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 گچساران آرايش وپیرايش زنانه 0838026
مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(
 FALSE سیکل 83872081 83812806 303 زن 02 عصر آموزشگاه سوگند

 گچساران آرايش وپیرايش زنانه 0838188
مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(
 FALSE سیکل 83818088 83812803 303 زن 81 صبح آموزشگاه نخلک

0833201 
طراح گرا یک رايانه 

 ر و دانش(اي )كا
 گچساران

مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(
 83818882 83812801 812 زن 1 عصر ره آورد

پايان دوره 

 راهنمايي

كارور 

عمومي 
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رايانه 

 شخصي

0833823 

مهارت هاي سالم 

زيستن )مقدماتي و 

 پیشر ته( )كار و دا

 گچساران
مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(
 83818880 83812801 822 نز 3 يکسره ره آورد

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 دوگنبدان آرايش وپیرايش زنانه 0836378
مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(

آموزشگاه تک 

 ستاره
 FALSE سیکل 83872007 83812832 303 زن 02 صبح

 دوگنبدان نازک دوز زنانه * 0836328
مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(

وزشگاه تک آم

 ستاره
 83872332 83812832 672 زن 81 عصر

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

0832272 
پیرايشگر مردانه درجه 

0 * 
 گچساران

مركز شماره چهار  گچساران 

 )خواهران(

آموزشگاه 

 كالسیک
 83818828 83812832 816 مرد 82 عصر

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

0218632 
گلدوز سه 

 بعدي)برزيلي(
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818201 83812808 828 زن 3 صبح ستاره

پايان دوره اول 

متوسطه)پايان 

دوره 

 راهنمايي(

FALSE 

0826882 
)كار  0پرده دوز درجه 

 و دانش(
 بوير انمد

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818882 83818226 012 زن 02 يکسره ستاره

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

0828818 

مهارت هاي سالم 

زيستن )مقدماتي و 

 پیشر ته( )كار و دا

 ياسوج
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818081 83818820 081 زن 02 يکسره ستاره

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

0828688 
هنر در خانه )كار و 

 دانش(
 اسوجي

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83872007 83818808 386 زن 02 عصر ستاره

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

0828122 
مديريت و برنامه ريزي 

 امور خانواده *
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83872808 83818087 816 زن 02 يکسره ستاره

ن دوره پايا

 راهنمايي
FALSE 

 ياسوج GPSكارور  0888777
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 ندارد ديپلم 83812803 83812800 87 مرد 02 عصر پرهود

0800237 
 ICDLرايانه كار 

 0درجه
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818222 83812832 30 مرد 81 عصر پرهود

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 
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0800261 
 ICDLرايانه كار 

 0درجه
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818222 83812832 30 زن 81 عصر پرهود

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

0800218 
 ICDLرايانه كار 

 8درجه
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 مه ٌص(نضرت معصو
 83818203 83818221 81 مرد 02 عصر پرهود

پايان دوره 

 راهنمايي

رايانه كار 

ICDL 
 0درجه

0800271 
 ICDLرايانه كار 

 8درجه
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818203 83818221 81 زن 02 عصر پرهود

پايان دوره 

 راهنمايي

رايانه كار 

ICDL 
 0درجه

0803318 
پیرايشگر مردانه 

 0درجه
 بوير انمد

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818801 83812802 816 مرد 80 عصر سايه روشن

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

0807870 
 ICDLرايانه كار 

 8درجه
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818227 83812802 81 زن 81 يکسره پديده

پايان دوره 

 راهنمايي

رايانه كار 

ICDL 
 0درجه

0807110 
تکنسین عمومي 

 شبکه هاي كامپیوتري 
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 ندارد كارداني 83818887 83812802 062 زن 81 يکسره پديده

0807111 
تکنسین عمومي 

 شبکه هاي كامپیوتري 
 ياسوج

-ز شماره دو  ياسوج) خواهرانمرك

 نضرت معصومه ٌص(
 ندارد كارداني 83818887 83812802 062 مرد 81 يکسره پديده

0807782 
برنامه نويس زبان 

JAVA  
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 كارشناسي 83818803 83812802 821 مرد 81 عصر پديده

برنامه 

نويس زبان 

VISUAL- 
C 

 ياسوج MATLABرايانه كار  0802871
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 FALSE كارشناسي 83818228 83812802 61 مرد 81 يکسره صنعتي ياسوج

0802828 
 ICDLرايانه كار 

 8درجه
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818803 83818286 81 مرد 02 يکسره صنعتي ياسوج

پايان دوره 

 راهنمايي

رايانه كار 

ICDL 
 0درجه

0802812 
 ICDLرايانه كار 

 0درجه
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818880 83818208 30 مرد 02 يکسره صنعتي ياسوج

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 ياسوج پداگوژي عمومي * 0808832
-ياسوج) خواهران مركز شماره دو 

 نضرت معصومه ٌص(
 ندارد كارداني 83818228 83812800 61 مرد 3 صبح ديانا
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 ياسوج پداگوژي عمومي * 0808088
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 ندارد كارداني 83812832 83812802 61 زن 3 عصر ديانا

0832786 
 ICDLرايانه كار 

 0درجه
 ياسوج

-ه دو  ياسوج) خواهرانمركز شمار

 نضرت معصومه ٌص(
 83818286 83818220 87 زن 3 عصر برق صنعت نوين

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 ياسوج نازک دوز زنانه * 0832707
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83872381 83812806 672 زن 02 صبح آموزشگاه آتیه

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 ياسوج نازک دوز زنانه  0832738
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83872100 83812806 672 زن 02 صبح آموزشگاه آتیه

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 ياسوج نازک دوز زنانه  0832737
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83872687 83812806 672 زن 02 عصر آموزشگاه آتیه

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

0832768 
دوزنده لباس بدون 

 الگو
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818087 83812806 021 زن 81 عصر آموزشگاه آتیه

پايان دوره اول 

متوسطه)پايان 

دوره 

 راهنمايي(

FALSE 

 بوير انمد زعفران كار 0833716
-شماره دو  ياسوج) خواهرانمركز 

 نضرت معصومه ٌص(
 83818208 83812801 812 زن 02 يکسره 8ثامن الحجج

پايان دوره اول 

متوسطه)پايان 

دوره 

 راهنمايي(

FALSE 

0833778 
هنر در خانه )كار و 

 دانش(
 بوير انمد

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818806 83812801 386 زن 82 يکسره 8ثامن الحجج

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 ياسوج نازک دوز زنانه * 0836027
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83878208 83812801 672 زن 02 عصر آموزشگاه آتیه

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 ياسوج نازک دوز زنانه * 0836088
-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 رت معصومه ٌص(نض
 83878208 83812801 672 زن 02 عصر آموزشگاه آتیه

پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

0831870 
 ICDLرايانه كار 

 0درجه
 ياسوج

-مركز شماره دو  ياسوج) خواهران

 نضرت معصومه ٌص(
 83818281 83812801 30 زن 02 عصر مجتمع امیر كبیر

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

0828161 
 ICDLه كار رايان

 0درجه
 باشت

مركز شماره هشت 

 باشت)دومنظوره(
 83818281 83812801 30 زن 02 صبح آموزشگاه امین

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 FALSEپايان دوره  83818821 83818281 30 زن 02 صبح آموزشگاه امینمركز شماره هشت  باشت ICDLرايانه كار  0828112
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 راهنمايي باشت)دومنظوره( 0درجه

0828118 
 ICDLرايانه كار 

 8درجه
 باشت

مركز شماره هشت 

 باشت)دومنظوره(
 83818881 83812808 81 زن 02 صبح آموزشگاه امین

پايان دوره 

 راهنمايي

رايانه كار 

ICDL 
 0درجه

0828113 
 ICDLرايانه كار 

 0درجه
 باشت

مركز شماره هشت 

 باشت)دومنظوره(
 83818281 83812801 30 مرد 02 عصر آموزشگاه امین

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

0828117 
 ICDLرايانه كار 

 0درجه
 باشت

مركز شماره هشت 

 باشت)دومنظوره(
 83818888 83818820 30 مرد 02 عصر آموزشگاه امین

پايان دوره 

 راهنمايي
FALSE 

 ندارد ديپلم 83818203 83818280 16 زن 3 صبح بنفشه مركزشماره نه بهمئي)دومنظوره( بهمئي شلوار دوز  * 0827832

 83818200 83812808 831 زن 1 صبح بنفشه مركزشماره نه بهمئي)دومنظوره( بهمئي مانتو دوز * 0881260
پايان دوره 

 راهنمايي
 ندارد

 ندارد كارداني 83818208 83812808 61 مرد 3 عصر بنفشه مركزشماره نه بهمئي)دومنظوره( بهمئي پداگوژي عمومي * 0800362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 29صفحه 
 

 

معرفی مراکز ثابت آموزش فنی  وحرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد-9جدول شماره   

نام 

 شهرستان 
 نام شهر 

نام دهستان)درصورت 

وجود مرکز در 

 دهستان(

نام مرکز )فقط بر اساس نام ثبت شده 

 در پورتال
  ایمیل مرکز تلفن مرکز  کد پستی مرکز آدرس کامل پستی  نام رئیس مرکز 

 سرابتاوه  یاسوج بویراحمد
-مرکزشماره یک یاسوج) برادران

  شهدای عشایر سرآبتاوه(
 markazyasoj@gmail.com 33252646 7591135742  روستای سرآبتاوه-بعد از پلیس راه-یاسوج  مهدی رستگار

 * یاسوج  بویراحمد
-مرکز شماره دو یاسوج) خواهران

  حضرت معصومه ٌص(

سیده رقیه نظر 

 پور 

روبه روی -13خیابان -بلوار امامت-یاسوج

  گلزار شهداء
7591838983 33381371 victoria_r46@yahoo.com 

 * یاسوح  بویراحمد
مرکز شماره یازده فن اوری 

  اطالعات یاسوج)دومنظوره(
 مسعود قاسمی

روبه روی -13خیابان -بلوار امامت-یاسوج

  گلزار شهداء
7591838983 33381427 tvto.2102@yahoo. Com 

 دنا
سی 

 سخت
* 

مرکز شماره هفت سیسخت 

  امام محمد باقر(-)دومنظوره 

منوچهر حسن 

 زاده

بلوار طالقانی روبه روی ساختمان  -سی سخت

  تامین اجتماعی
7599176191 33381427 denacenter39@gmail.com 

 * باشت  باشت
هشت  مرکز شماره

  باشت)دومنظوره(
 basht093@gmail.com 32622183 7588155761  متری 45بلوار -اسالم آباد-باشت مسعود روانگرد 

 * گچساران دوگنبدان
مرکزشماره سه 

  گچساران)برادران(
 علیرضا گرامی 

فلکه -ابتدای جاده آبشیرین–دوگنبدان 

  سرباز
7581943115 32332562 fani.gachsaran39@gmail.com 

 * گچساران دوگنبدان
مرکز شماره چهار گچساران 

  )خواهران(
 فاطمه اسدی 

فلکه -ابتدای جاده آبشیرین–دوگنبدان 

  سرباز
7581943115 32335737 f.asadi913@yahoo.com 

  مرکز شماره ده چرام)دومنظوره( * چرام  چرام 
غالمعلی گرامی 

  سبن
 markazchram0931@gmail.com 32361882 7576117365 خ شهید موسوی -چرام میدان معلم 

 سمغان دهدشت کهگیلویه 
مرکز شماره پنج 

  آزادگان(-دهدشت)برادران
 markaz.deh@gmail.com 32252119 7571813138  جاده چرام 5کیلومتر –دهدشت  طاهر دمساز 

 * دهدشت کهگیلویه 
حضرت زینب  خواهران  6شماره 

 دهدشت
 zz_0931@yahoo.com 32264511 7591653118  اول جاده برج علیشیر-دهدشت زهرا آب خضر 

  اله داد محمدی  مرکزشماره نه بهمئی)دومنظوره( * لیکک   بهمئی 
روبه روی بانک -بلوار امام خمینی-لیکک

  راتصادرات مجتمع ادا
7575157714 32822319 mbah0933@yahoo.com 

mailto:tvto.2012@yahoo.%20Com
mailto:basht139@gmail.com
mailto:markaz.deh@gmail.com
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 رفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان کهگیلویه وبویراحمدمع- 11جدول شماره 

 

 رشته شهرستان تلفن آدرس نام آموزشگاه

 اوری اطالعاتفن باشت 2623516 باشت سه راه بیمارستان آموزشگاه امین

 باشت 2622616 خ شهدا باشت 2مجتمع آموزشی ره آورد 

 صنایع خودرو

 برق

 اوری اطالعاتفن

 مراقبت زیبایی

 عمران پاسارگاد
یاسوج بخش پاتاوه خیابان اصلی آموزشگاه آزاد 

 پاسار گاد
 پاتاوه 9176621491

 برق

 عمران

 فناوری ارتباطات

 اوری اطالعاتفن

 پاتاوه 2221417 هان به یاسوججاده اصف-پاتاوه  2ثامن الحجج 

 خدمات آموزشی

 صنایع دستی )بافت(

 صنایع دستی)طال و جواهرسازی(

 صنایع پوشاك

 هنرهای تجسمی

 بهداشت و ایمنی

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 امور مالی و بازرگانی چرام 32362622 بلوار شهید بهشتی -چرام  جوان رایانه
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 صنایع پوشاك

 اوری اطالعاتفن

 چرام 9171411557 خ قدس _چرام  مجتمع آموزشی دارالفنون

 صنایع خودرو

 تاسیسات

 عمران

 مکانیک

 خدمات آموزشی

 اوری اطالعاتفن

 هنرهای تجسمی

 بهداشت و ایمنی

 رامچ 3621677 چرام  ابتدای خیابان شهدا سپیده
 مراقبت زیبایی

 صنایع چرم، پوست، خز

 قصر عروس
خ شریعتی بالتراز چهارراه شهید مفتح  -دهدشت

 سمت راست طبقه دوم ساختمان آقای سهرابی
 مراقبت زیبایی دهدشت 32266365

 گلها
خ شریعتی بالتراز چهارراه شهید مفتح  -دهدشت

 سمت راست طبقه دوم ساختمان آقای سهرابی
 دهدشت  

 خدمات آموزشی

 صنایع پوشاك

 هتلداری

 هنرهای تجسمی

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 شایان ردیاب
-خیابان شهید پناهی -بلوار شریعتی -دهدشت

 باالتر از کمیته امداد آموزشگاه شایان ردیاب
 دهدشت 32266285

 خدمات آموزشی

 صنایع دستی )بافت(

 صنایع پوشاك

 اوری اطالعاتفن
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 هنرهای تجسمی

 هنرهای نمایشی

 بهداشت و ایمنی

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 صنایع چرم، پوست، خز

 2شکیالی 
باالتر از گاراژ قدیم -استان کهگیلویه دهدشت 

 بهبهان
 مراقبت زیبایی دهدشت 3225111

 دهدشت 322269279 دهدشت خیابان شهید چمران علم وصنعت
 صنایع خودرو

 مکانیک

 ایران

کوچه مصلی     شهید -خیابان سپاه -دهدشت 

نورالدینی)آموزش وپرورش قدیم(سمت چپ 

 فرعی اول

 دهدشت 32269818

 عمران

 امور مالی و بازرگانی

 صنایع پوشاك

 اوری اطالعاتفن

 عمران دهدشت 32261137 خیابان امام خمینی جنوبی آموزشگاه زیگورات

 دهدشت 32266181 خیابان امام زاده جابر -دهدشت  یاس

 عمران

 کشاورزی )امور دامی و آبزیان(

 امور مالی و بازرگانی

 خدمات آموزشی

 صنایع دستی )بافت(

 اوری اطالعاتفن

 هنرهای تجسمی

 بهداشت و ایمنی

 ستی )دوختهای سنتی(صنایع د



 

 

 33صفحه 
 

 صنایع دستی )فرش(

 دهدشت خیابان حوزه علمیه برادران آموزشگاه چهل ستون
 تاسیسات دهدشت 3224888

 عمران دهدشت 3224888

 صنایع پوشاك دهدشت 3226921 -خ مفتح جنوبی -دهدشت پرنیان

 دهدشت 9314146956 دهدشت جنب کمیته امداد امام خمینی)ره( 2آتیه 

 ایع دستی )بافت(صن

 صنایع پوشاك

 صنایع چرم، پوست، خز

 مهر بانو
-جنب سایپا یدك-کمربندی دادگاه-دهدشت 

 بلوار آرام پور
 دهدشت 7441511

 صنایع غذایی

 خدمات تغذیه ای

 دوگنبدا ن 32224192 گچساران بالدیان غربی کوچه بیت العباس بهاران

 صنایع غذایی

 شیخدمات آموز

 صنایع پوشاك

 مراقبت زیبایی

 هنرهای تجسمی

 بهداشت و ایمنی

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 خدمات تغذیه ای

 آموزشگاه آزاد پیشرو
آموزشگاه  -خیابان مدرس غربی  -گچساران 

 کامپیوتر پیشرو
 دوگنبدا ن 2222216

 صنایع چاپ

 اوری اطالعاتفن

 شگاه ره آوردآموز
طبقه  -کوچه داروخانه شبانه روزی  -گچساران 

 باالی پوشاك نازبانو
 دوگنبدا ن 2227677

 برق

 اوری اطالعاتفن

 مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 4221611 6استان کهگیلسه راهی نبش کوچه  1شکیال

 صنایع نساجی دوگنبدا ن 32228989گچساران،خیابان بشارت،کوچه دوم،آموزشگاه  آموزشگاه فروغ
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 صنایع پوشاك فروغ

 هنرهای تجسمی

 هنرهای تزئینی

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 دوگنبدا ن 2226154 جنب بانک سینا. -خ بالدیان آموزشگاه تک ستاره
 صنایع پوشاك

 مراقبت زیبایی

 آموزشگاه ادیبان
خیابان مدرس غربی )خیابان  -گچساران 

 یشگران(آرا
 دوگنبدا ن 32227788

 صنایع شیمیایی

 عمران

 فناوری ارتباطات

 امور مالی و بازرگانی

 اوری اطالعاتفن

 بهداشت و ایمنی

 معماری

 2آموزشگاه دیانا

گچساران خیابان شیراز کوچه داروخانه شبانه 

روزی پاساژ ابریشم طبقه چهارم مجتمع آموزشی 

 2ای دیان

 دوگنبدا ن 2225255

 صنایع غذایی

 آالت(کشاورزی )ماشین

 زراعی( -کشاورزی ) باغی

 خدمات آموزشی

 هنرهای تجسمی

 بهداشت و ایمنی

 مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 32222199 روبرو بیمه ایران-مدرس غربی-گچساران آموزشگاه نخلک

 آموزشگاه نقش بند
کوچه پشت بانک -یابان بالدیانخ -گچساران

 طبقه باالی پاساژامام علی -ملت 
 دوگنبدا ن 226241

 عمران

 خدمات آموزشی

 هنرهای تجسمی

 برق دوگنبدا ن 9171418428 انتهای خابان مدرس غربی سمت راست طبقه دوم آموزشگاه مگاتکنیک
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 آموزشگاه سوگند
- جنب پل هوائی -میدان قدس سابق -گچساران

 کوچه اول
 مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 9394781112

 آموزشگاه کالسیک
جنب ساختمان پلیس  -خیابان  شیراز-گچساران

+11 
 دوگنبدا ن 32325343

 صنایع پوشاك

 مراقبت زیبایی

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 كصنایع پوشا دوگنبدا ن 2225319 خیابان دانشگاه -جمعیت حالل اهمر السانا

 صنایع خودرو دوگنبدا ن 32225953 خیابان بالدیان جنب مسجد بیت العباس فن اوران خودرو

 سی سخت 4726 سیسخت خیابان مطهری روبروی بانک تجارت یاسمین
 صنایع پوشاك

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 سی سخت 3224611 سی سخت خیابان مطهری آموزشگاه کامپیوتر سپهر
 ازرگانیامور مالی و ب

 اوری اطالعاتفن

 حافظ
قلعه ریسی خیابان امام خمینی )ره( پایین تر از 

 بانک کشاورزی 
 اوری اطالعاتفن قلعه رئیسی 9179424219

 اوری اطالعاتفن لنده 32464554 روبروی ىبیرستان عالمه حلی  -خ اصلی  -لنىه  فرزانگان

 دهلن 9179873711 لنده خیابان سادات علم و فن

 فناوری ارتباطات

 صنایع پوشاك

 اوری اطالعاتفن

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 امور باغی

 امور زراعی

 لنده 4222391 لنده خ سادات روبه روی داروخانه رودکی

 امور مالی و بازرگانی

 صنایع پوشاك

 اوری اطالعاتفن

 صنایع پوشاك لنده 32462488 منزل فتاحی -3مینی کوچه نصر خ امام خ -لنده یاس گل لنده
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 صنایع چرم، پوست، خز

 لیکک 4823529 بهمئب لیکک خ امام  برق صنعت
 عمران

 اوری اطالعاتفن

 لیکک 744824411 لیکک-بهمئی پروین اعتصامی

 صنایع پوشاك

 اوری اطالعاتفن

 چرم(‘شیشه‘نگس‘چاپ‘سفال‘فلز‘صنایع دستی)چوب

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 لیکک 9166721958 خیابان فدائیان اسالم -لیکک  بنفشه

 خدمات آموزشی

 صنایع پوشاك

 اوری اطالعاتفن

 مراقبت زیبایی

 مراقبت زیبایی لیکک 7444822319 لیکک خ رهبری آموزشگاه غزل

 لیکک 9168721113 لیکک خیابان امامبهمئی  خلیج فارس ITآموزشگاه آزاد 

 جوشکاری و بازرسی جوش

 صنایع فلزی

 امور مالی و بازرگانی

 اوری اطالعاتفن

 لیکک 2459 لیکک خ رهبری آموزشگاه آزاد داده پرداز

 عمران

 امور مالی و بازرگانی

 اوری اطالعاتفن

 لیکک 32825545 لیکک خیابان جمهوری اسالمی کوثر

 صنایع دستی )بافت(

 صنایع پوشاك

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 برق لیکک 32825166 خیابان صیاد شیرازی-لیکک  برق صنعت
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 صنایع دستی )بافت( لیکک 32822444 لیکک خیابان دانشجو جنب مسجد جامع لیکک  نقش جهان

 اوری اطالعاتفن مارگون 33282713 مارگون  فجر

 یاسوج 2222321 یاسوج خیابان سردار جنگل جنوبی جتمع امیر کبیرم

 امور مالی و بازرگانی

 خدمات آموزشی

 اوری اطالعاتفن

 خیام
مجتمع اموزشی  -هجرت یک  -خیابان فردوسی 

 خیام
 یاسوج 33234181

 عمران

 فناوری ارتباطات

 کشاورزی )امور دامی و آبزیان(

 زراعی( -ی ) باغیکشاورز

 امور مالی و بازرگانی

 اوری اطالعاتفن

 یاسوج 33225997 5یاسوج,خ منتظری.کوچه سردار رسام
 عمران

 اوری اطالعاتفن

 اوری اطالعاتفن یاسوج 33222769 14یاسوج گلستان  حضرت امام خمینی )ره(

 اطالعات اوریفن یاسوج 2234771 خ جمهوری-یاسوج  شجره طیبه

 ابریشم
یاسوج خ شهید هرمز پور ساختمان پارسه طبقه 

4 
 یاسوج 1457896

 صنایع دستی )بافت(

 صنایع پوشاك

 هنرهای تزئینی

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 مراقبت زیبایی یاسوج 33233814 شهید چمران -خ  چهره سازان

 شمس
 یاسوج خیابان طالقانی کوچه بستنی بندی

 کامران
 یاسوج 9171461138

 صنایع پوشاك

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 صنایع پوشاك یاسوج 33222846 -3فرعی-خیابان سردار جنگل جنوبی-یاسوج مجتمع آموزشی شقایق



 

 

 38صفحه 
 

 صنایع دستی )دوختهای سنتی( 2درب 

 یاسوج 9179418861 یاسوج سردار جنگل جنوبی دیانا

 عمران

 زشیخدمات آمو

 هنرهای تجسمی

 بهداشت و ایمنی

 مراقبت زیبایی یاسوج 2234641 یاسوج بلوار بویراحمد ونوس

 مراقبت زیبایی یاسوج 2221112 1یاسوج هجرت  سایه روشن

 یاسوج 2234711 یاسوج سردار جنگل جنوبی کوچه اول سمت چپ نگین

 خدمات آموزشی

 صنایع پوشاك

 هنرهای تجسمی

 هنرهای تزئینی

 صنایع چرم، پوست، خز

 خدمات تغذیه ای

 یاسوج 7413385514 12.ساختمان سالمت واحد2یاسوج خیابان معلم  ستاره

 صنایع غذایی

 صنایع پوشاك

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 صنایع چرم، پوست، خز

 روژان
ی( فلکه ساعت )میدان شهدای نیروی انتظام

 3سردار جنگل جنوبی کوچه سردار
 یاسوج 9172112511

 صنایع غذایی

 خدمات آموزشی

 صنایع دستی )بافت(

 صنایع پوشاك

 هنرهای تجسمی

 بهداشت و ایمنی
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 هنرهای تزئینی

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 یاسوج 33339933 یاسوج خیابان معلم عرفان

 برق

 امور مالی و بازرگانی

 اوری اطالعاتفن

 بهداشت و ایمنی

 مراقبت زیبایی یاسوج 9381698565 کوچه پشت استپ موبایل 2یاسوج هجرت  کالی

 مراقبت زیبایی یاسوج 9175216596 قلعه مرکزی جنب آژانس پیروزی -سی سخت  میخک سفید

 یاسوج 33221417 یاسوج جنب سینما دنا سابق ثامن الحجج

 عمران

 صنایع غذایی

 کشاورزی )امور دامی و آبزیان(

 زراعی( -کشاورزی ) باغی

 خدمات آموزشی

 اوری اطالعاتفن

 هنرهای تجسمی

 بهداشت و ایمنی

 امور دام و ماکیان

 امور باغی

 امور زراعی

 خدمات تغذیه ای

 دارویی و داروهای گیاهیگیاهان 

 اوری اطالعاتفن یاسوج 2235556 مرکز آموزش بازرگانی 2یاسوج خ معلم  فناوری اطالعات زاگرس
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 یاسوج 9173418615  2یاسوج هجرت  آموزشگاه آتیه

 صنایع چوب

 خدمات آموزشی

 صنایع دستی )بافت(

 صنایع پوشاك

 هنرهای تجسمی

 ایمنیبهداشت و 

 چرم(‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘صنایع دستی)چوب

 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 صنایع چرم، پوست، خز

 صنایع دستی )فرش(

 یاسوج 9136778574 2خ فردوسی نبش هجرت  پرهود

 عمران

 صنایع غذایی

 خدمات آموزشی

 صنایع دستی )بافت(

 صنایع پوشاك

 اوری اطالعاتفن

 هنرهای تجسمی

 بهداشت و ایمنی

 هنرهای تزئینی

 صنایع دستی )فرش(

 مراقبت زیبایی یاسوج 3336383 28 28سی متری معاد نبش شاهد  نگار

 یاسوج 9179412769 یاسوج خیابان سه جوب روبروی بانک مسکن پدیده
 امور مالی و بازرگانی

 اطالعات اوریفن
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 یاسوج 3222219 1یاسوج هجرت برق صنعتی نوین

 برق

 عمران

 کنترل و ابزار دقیق

 اوری اطالعاتفن

 اوری اطالعاتفن یاسوج 3323267 3هجرت  -خیابان فردوسی  -یاسوج  صنعتی یاسوج

 صنایع دستی )بافت( یاسوج 6613818 سردار جنگل جنوبی سوم هنر ایلیاتی

 یاسوج 9171436122 5شصت متری گلستان -یاسوج  وسمرین
 صنایع دستی )بافت(

 صنایع دستی )فرش(

 مراقبت زیبایی یاسوج 9113713364 یاسوج فلکه ساعت جنب بانک مسکن ملکه روز

 صنایع دستی )بافت(       صنایع دستی و هنر دنا

   3439113 یاسوج باهنر شش باالتر از تاکسی تلفنی تار پود
 صنایع دستی )بافت(

 صنایع دستی )فرش(

 سادات
دهدشت فلکه اصلی خیابان بازاروزبعد از 

 پاساژسحر جنب شیرینی فروشی فجر)دانشی(
32271381   

 عمران

 امور مالی و بازرگانی

 اوری اطالعاتفن
 

 


