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  مقدمھ:

سازمان آموزش فنی ،ابالغی از سوي مقام معظم رهبريراستاي سیاستهاي کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی و در سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و 
اجتماعی به عنوان متولی اجراي آموزشهاي فنی و حرفه اي ثبـت نـام اسـتانی دوره هـاي آموزشـی       تعاون، کار و رفاهو حرفه اي کشور وابسته به وزارت 

وزي افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهـارت افـراد شـاغل در حـرَف     می نماید. هدف این سازمان ایجاد بستر الزم جهت مهارت آم اجرا لکترونیکیبصورت ارا
جوار  ،اصناف ،صنایع  ،زندان، پادگانعشایري ،روستایی، شهري، ،شعبثابتمراکز  مربوطه می باشد.دوره هاي آموزش فنی وحرفه اي در بخشهاي آموزشی

هاي ملی و بین المللی به منظور تربیت نیروي کار ماهر مورد نیـاز بخشـهاي   ع زمانی مختلف در قالب استاندارددر مقاطو سکونگاههاي غیر رسمی دانشگاه
به منظور ایجاد عدالت آموزشی و  حالاجرا می شوند. آزادآموزشگاههاي فنی و حرفه اي مراکز آموزشی و کشور توسط کشاورزيو  خدماتمختلف صنعت،

ز،دفترچـه  فراهم  نمودن فرصت برابر براي متقاضیان بهره مندي از این نوع آموزشها،اطالع رسانی و تسهیل در انجام امورثبت نام و پذیرش مهـارت آمو 
  تدوین گردیده است. 1396سال  سه ماهه دوم معرفی دوره هاي آموزشی پیش بینی شده براي

  تعاریف: - ١

الزم و بـه فعلیـت رسـاندن     و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارتهـاي  نظريمجموع آموزشهاي فنی و حرفه اي: هايشآموز -1-1
هاي نهفته در ایشان اجرا می گرددو مهارت آموزان رابراي احراز شغل،حرفه و کسب وکار در مشاغل گوناگون تـا سـطوح مشـخص آمـاده     استعداد

 آنان رابراي انجام کار و فعالیت در حرَف مختلف افزایش می دهد.نموده و توانایی 

محدوده آموزش را براي اجرا و ارزشیابی  ،عملی، نظريمجموعه اي از سر فصلهاي آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان استاندارد آموزشی: -1-2
 مشخص مینماید.

براي تفکیکرشتهها و زیر مجموعـه   (ISCO)ط سازمان بین المللی طبقه بندي مشاغلمجموعه اي از اعداد قراردادي میباشند که توسکد استاندارد: -1-3
 گردد.می ملی تغییراتی در این کدها منظور  استفادهدر کشورهاي مختلف براي معموالً وهر رشته تعیین شده است 

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتواي استانداردهاي آموزشی، جهـت انتخـاب دقیـق دوره آموزشـی مـورد نظـر مـی تواننـد بـه بخـش           :نکته 
  مراجعه نمایند.http://research.irantvto.irاز طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به نشانی  استانداردهاي آموزشی 

  درجهتقسـیم  چهاربیانگر میزان مهارت و توانایی فرا گرفته شده توسط مهارت آموز در طی یـک دوره آموزشـی مـی باشـدکه بـه      مهارت : سطوح -1-4
  میشوند:

 اطالق می گردد:متقاضیان در بخشهاي زیر مطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، به آموزشهاي :سهمهارت درجه  - 1-4-1

  مهارت سطح سه صنعت ساختمان -الف
  مهارتهاي قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی -ب

 دومهارت درجـه  د،مطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان، به آموزشهاي مقدماتی که به مهارت آموزان مبتـدي ارائهمیشـو  مهارت درجه دو: - 1-4-2
  گفته می شود و گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره هاي آموزشی درجه یک می باشد.

ارائـه   دومطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان،به آموزشهاي تکمیلی که به مهارت آموزان دارنده گواهینامه مهارتدرجـه  مهارت درجه یک:  - 1-4-3
ودو گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره هاي آموزشی کارگر ماهر مـی  میشود،مهارت درجه یک گفته می ش

  باشد.

  مطابق استانداردهاي تدوین شده سازمان،به آموزشهاي تخصصی که به مهـارت آمـوزان دارنـده مهـارت درجهیـک ارائـه       مهارت کارگر ماهر: - 1-4-4
  می شود، مهارت کارگر ماهر گفته می شود.

  به شخصی اطالق  می شود که داوطلب  شرکت در دوره هاي آموزش فنی و حرفه اي می باشد.:متقاضی  -1-5
  . شرکتمی نمایدبه شخصی اطالق می شود که در یکی از دوره هاي آموزش فنی و حرفه اي به منظور فراگیري مهارت مهارت آموز: -1-6

  .استکشاورزي و ، فرهنگ و هنر  خوشه آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات چهار دوره هاي آموزشفنی و حرفه اي در خوشه آموزشی: -1-7

 به تعدادي از حرَف آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار میگیرند، گروه آموزشی گفتهمیشود.گروه آموزشی: -1-8

آموزش هاي نظري و عملی که در قالب استاندارد آموزشی با استفاده ازتجهیزات و امکانات الزم توسط مربـی در یـک    مجموعه به:دوره آموزشی  -1-9
 زمان مشخص به مهارت آموز ارائه میشود.

  شود. جهت اجراي یک فعالیت انتظارمی رود شغل گفته میخاص که از یک شخص در سطح مورد نظربه مجموعه اي از وظایف و توانمندیهاي شغل: -1-10

 به مجموعه اي از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندي شده اند حرفه گفته می شود.حرفه: -1-11

واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزشهاي رایگان بصـورت دولتـی   :یمرکز آموزش -1-12
  :ته تقسیم می شونددس دواین مراکز به ، اقدام می نماید
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این مراکز فاقد امکانات شبانه که این مراکزبااجراي دوره هاي آموزشی در نوبتهاي صبح و عصر براي مهارت آموزان فعالیت مینمایند مراکز روزانه: -1-12-1
نوبت براي بـرادران ودر نوبـت مخـالف بـراي      یکاین مراکز از نظر نوع جنسیت مهارت آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو منظوره ( روزي میباشند.

  ) تقسیم می شوند.خواهران
  دوره هاي آموزشی فنی و حرفه اي بصورت مختلط براي خواهران و برادران برگزار نمی شود.نکته :

ارائه آموزشهاي فنی و نسبت به کشور واحد آموزشی غیر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه اي آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد: -1-13
د. الزم به ذکر است آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد با توجه به حرفه اي مطابق با استانداردهاي سازمان با اخذ شهریه هاي مصوب اقدام می نمای

می توانند به مرکز مربوطه که محل جغرافیایی، زیر نظر یکی از مراکز آموزشی فعالیت می نمایند. لذا متقاضیان در صورت وجود مشکالت آموزشی 
 درج گردیده است، مراجعه نمایند. 7در جدول شماره 

  آمده است. 11نام، شماره تماس و آدرس آموزشگاههاي فنی و حرفه اي آزاد استان در جدول شماره  نکته :
  تجهیـز شـده و کـارآموزان در آنجـا زیـر نظـر مربـی مجـرب         در بخش نظـري و عملـی   است که براي اجراي دوره هاي آموزشی  فضاییکارگاه:  -1-14

  هاي مصوب کسب می نمایند.اساس استانداردمهارتهاي الزم رابر

  .مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی درآن اجرا می شودنوبت هاي آموزشی:  -1-15

  ساعت پایان  ساعت شروع  نوبت آموزشی
  12  7:30  صبح
  18  14  عصر

  تبصره:

 کاهش یابد. مدت زمان نوبت آموزشیدر نوبت هاي آموزشی مذکور ممکن است براي دوره هاي آموزشی کوتاه مدت،  -1

 قابل تغییر است.آموزش فنی و حرفه اي  ساعات شروع و پایان نوبتهاي آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با نظر اداره کل -2

ضـمن همـاهنگی بـا اداره کـل بـه عهـده       ،و ضوابطفنی و حرفه اي آزاد با توجه بـه شـرایط    نوبت بندي آموزشی براي آموزشگاههاي -3
 آموزشگاه میباشد.

آن بخش از آموزشهایی که در شهرهاي فاقد مرکز آموزشی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصـورت موقـت   به :شهري  شعبدر بخش آموزش  -1-16
ــاز آموزشــی        ــا چنــد دوره جهــت پوشــش نی ــی گــردد   بــراي یــک ی ــیان اجــرا م ــهاي بخــش   ،متقاض ــعبآموزش   شــهري گفتــه   ش

 می شود.

زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت براي یک یـا  و عشایربخش از آموزشهایی که در روستاها  به آن: و عشایر در روستا بخش آموزش -1-17
 گفته می شود. و عشایري آموزشهاي بخش روستایی ،اجرا می گردد و عشایر چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی روستاییان

آن بخش از آموزشهایی که در پادگانهاي نظامی و انتظامی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت براي یک یا به پادگان: در بخش آموزش  -1-18
 .آموزشهاي بخش پادگان گفته می شود ،چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی کادر وظیفه اجرا می گردد

در قالـب  اصـناف  بنگاههاي اقتصادي (واحد هـاي صنعتی؛معدنی)و شاغلین  برايآن بخش از آموزشهایی که به : و اصنافصنایع در بخش آموزش -1-19
قالب تفاهمنامه در مراکز ثابت یا در و ضمن کاراختصاصی  آموزشی و فضاهايشهرکهاي صنعتی مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقاء مهارت 

آموزشهاي بخش صنایع گفته مـی   ،بصورت موقت براي یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی اجرا می گردد دفتر آموزش درصنایعزیر نظر 
 شود.

آن بخش از آموزشهایی که در مراکز جوار دانشگاهی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت براي مراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -1-20
 .آموزشهاي بخش جوار دانشگاهی گفته می شود ،ند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا می گرددیک یا چ

  : اجراي دوره هاي آموزشی در پادگانها فقط خاص متقاضیان همان مجموعه میباشد.1تبصره
  همان مجموعه میباشد.خاص متقاضیان ي اقتصادي اصناف و بنگاهها،: اجراي دوره هاي آموزشی در صنایع2تبصره

آموزانی که  دوره  آموزشی را بصورت کامل بر اساس استاندارد آموزشی طی نموده و در آزمون هاي مهارت به آزمون و مزایاي گواهینامه مهارت:  -1-21
 .می شودءگواهینامه مهارت اعطا ،موفق به کسب حدنصاب قبولی می شوند ،پایانی که بصورت کتبی و عملی برگزار می شود

  شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشیابی:  -1-21-1
 در آزمون کتبی 50کسب حداقل نمره  -1

 در آزمون عملی 70کسب حداقل نمره  -2

  % آزمون عملی75% آزمون کتبی و25در آزمون هاي عملی و کتبی با ضریب وزنی  70کسب حداقل معدل  -3
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  مزایاي گواهینامه مهارت: -1-21-2
  اعتبار بین المللی  رايدا -1 

  احراز صالحیت حرفه اي در بخشهاي مختلفمنظور ه داراي اعتبار ب -2
  احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاههاي مشمول طرح طبقه بندي مشاغل -3
  منظور کسب مدرك دیپلم در رشته هاي کاردانشه قابلیت تطبیق با برخی واحدهاي درسی آموزش و پرورش ب -4
  بر اساس ضوابط مربوطهامکان برخورداري از تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها  -5
  اولویت در صدور پروانه کسب  -6
  
 شرایط وضوابط پذیرش مھارت آموز:  - ٢

  شرایط عمومی:  -2-1
 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی  -1

  احزاب و گروههاي محارب با نظام جمهوري اسالمینداشتن عناد و عدم هواداري از  -2
  نداشتن فساد اخالقی  -3
 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -4

 ثبت نام اتباع خارجی بر اساس تفاهم نامه هاي منعقده مابین سازمان و نهادهاي ذیربط در مراکز آموزشی مجاز است. -5

 وزشگاه هاي آزاد مجاز است.ثبت نام اتباع خارجی داراي مجوز اقامت از دستگاه هاي ذیربط در آم -6

 شرایط اختصاصی : -2-2

 استاندارد آموزشی دورهرك تحصیلی مندرج در دم داشتن مدرك تحصیلی متناسب با دوره آموزشی مطابق با -

 به عنوان پیش نیاز براي متقاضیان شرکت دردوره هاي آموزشی درجه یک دو داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 نا پیوسته به عنوان پیش نیاز براي متقاضیان شرکت دردوره هاي آموزشی کارگر ماهر یک درجهداشتن گواهینامه مهارت  -

 برخورداري از توانایی جسمی  الزم متناسب با رشته مهارتی -

 سال 15حداقل شرط سنی  -

  یـا قـیم قـانونی امکـان پـذیر     سال در آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد با اجـازه کتبـی ولـی و     15تا  12: ثبت نام متقاضیان بین 1تبصره
  می باشد.  

: دوره هاي آموزشی که در مهارت درجه سه داراي استاندارد آموزشی می باشند، شرکت در دوره آموزشی درجـه دو منـوط بـه داشـتن     2تبصره 
  مهارت درجه سه می باشد.

 مقررات وظیفه عمومی:  -2-3

  و انتظامی متقاضیان مرد الزم است یکی از شرایط مشروحه ذیل را دارا باشند: بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروهاي نظامی
 کارت پایان خدمت -

 کارت معافیت کفالت یا پزشکی دائم و کارت معافیت دایم زمان صلح -

 عدم مشمولیت تا زمان شرکت در آزمونهاي پایان دوره آموزشی -

تا زمان شرکت در آزمونهاي پایان دوره مشروط به عدم تداخل برنامه تحصیلی متقاضی بـا  استفاده از معافیت تحصیلی آموزش و پرورش یا آموزش عالی  -
 زمان برگزاري دوره آموزشی

 استفاده از ساعات فراغت دوران مقدس سربازي مشروط بر اینکه منع قانونی از طرف یگان خدمتی مربوطه وجود نداشته باشد. -

 طالب حوزه هاي علمیه -

 
  

  
  :و آموزشگاههاي آزاد آموزش درمراکزآموزشیضوابط وشرایط کلی  - 3

و انضـباطی سـازمان و آیـین نامـه نحـوه تشـکیل و اداره       مهارت آموزموظف است کلیه ضوابط ومقررات عمومی مرکزراطبق آیین نامه هـاي آموزشـی    -1
  رعایت نماید.هیئت محترم وزیران  18/5/85آموزشگاههاي آزاد مصوب 
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درقبال ایجاداشتغال براي افرادآموزش دیده ندارند ولی درصورت درخواست صنایع وبنگاههاي کاریابی نسبت به معرفـی  مراکزآموزشی هیچگونه تعهدي  -2
  افرادواجدشرایط اقدام می نمایند.

مـدت دوره  درصـد  15غیبت غیرموجه بیش از، مهارت آموزان موظف هستند برنامه هاي کاري خود را براساس برنامه هاي آموزشی مراکزتنظیم نمایند -3
در دوره هاي آتی  آموزشگاه هاي آزاد) مهارت آموزان(بجز  و عدم پذیرش ؛ شرکت در آزمونباعث محرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطه

  .خواهدشد
ثبت نام در دوره هاي آتی در کـل  مهارت آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی نسبت به ترك دوره اقدام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از  -4

  کشور محروم خواهند شد.
  شند.مهارت آموزانی که با توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت می با -4
  
  نحوه پذیرش مهارت آموز:- 5

 پایگاههاي،شهري شعب،ه هاي آموزشی مراکز ثابت آموزشیدوره هاي آموزشی، ثبت نام در کلیه دوربه منظور تسهیل در امور ثبت نام متقاضیان شرکت در 
 الکترونیکـی آزاد سطح اسـتان بصـورت    فنی و حرفه اي آموزشگاههاي و، مراکز جوار دانشگاه صنایع یآموزش مراکز،هاپادگان یآموزشمراکز،آموزش روستایی

مربوطـه  »یا آموزشگاه فنی و حرفـه اي آزاد برگ معرفی متقاضی به مرکز آموزشی «صورت می گیرد و متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام موفق به اخذ 
حـل  مو آدرس  محـل برگـزاري دوره   ، مشخصات فرد،مشخصات دوره آموزشی، زمان دقیق مراجعه فـرد بـه   شماره پروندهکه این برگه حاوي ، خواهند شد

خواهد بود. متقاضیان میبایست در زمان درج شده در برگ معرفی متقاضی به مرکز با در دست داشـتن اصـل شناسـنامه،کارت ملی،مـدرك     برگزاري دوره 
) تکمیلیي (در صورت انتخاب  دوره ها پیشنیازو گواهینامه مهارت   مقررات وظیفه عمومی 3-2مدرك مربوطه با توجه به شرایط مندرج در بخش تحصیلی، 

  مربوطه مراجعه نمایند.یا آموزشگاه )به مرکز آموزشی  3فرم شماره  –ادر شده پس از اتمام ثبت نام اینترنتی ص( فرم  یا آموزشگاه و برگ معرفی به مرکز
طبـق   باتوجه به ضرورت حضور مهارت آموزان مستعدوعالقمند دردوره هاي آموزشی، کلیه متقاضیان ( درصورت ثبت نام بیشتر از ظرفیت در هـر دوره ) 

رفته یزمانهاي مشخص شده براي هردوره آموزشی ابتدا درآزمون ورودي و مصاحبه حضوري شرکت نموده و پس ازموفقیت درآنها به عنوان مهارت آموز پذ
  میشوند. 

  
 راهنماي انتخاب دوره آموزشی: - 5

  هر متقاضی می بایست دوره آموزشی مورد نظر خود را با در نظر گرفتن موارد ذیل انتخاب نماید:
عالقه و نیاز واقعی با توجه به اینکه موفقیت در فراگیري هر مهارت مستقیماً با عالیق و نیاز متقاضی در ارتباط است، لذا متقاضی میبایست متناسب با  -6-1

  خود نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.
در ابتدا نسبت به شناخت کامل شغل مورد نظر و آینده  یداز آنجا که هدف از فراگیري مهارت براي متقاضیان عمدتاً ایجاد اشتغال میباشد،لذا متقاضیبا -6-2

  خاب نماید.شغلی آن اقدام و سپس دوره آموزشی متناسب با آن را انت
بر ایـن اسـاس نسـبت بـه      بایدبا توجه به محتواي استانداردهاي آموزشی،حداقل مدرك تحصیلی الزم جهت هر دوره منظور شده است،لذا متقاضیان  -6-3

  انتخاب دوره آموزشی اقدام نمایند.
با توجه به برنامه کاري خود و عدم تداخل آن با زمان برگـزاري دوره   بایدبا عنایت به ضرورت حضور کامل متقاضی در حین دوره آموزشی، متقاضی  -6-4

  آموزشی، نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.
پیش نیازهاي مندرج در استاندارهاي با توجه به  بایدبا توجه به لزوم رعایت پیش نیاز در دوره هاي آموزشی سطوح درجه یک و کارگر ماهر ، متقاضی  -6-5

  نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.ی مربوط به هر دوره،آموزش
 ساعت آموزش در ماه انتخاب نماید. 220متقاضی نمی تواند دو دوره آموزشی بصورت همزمان (داراي تداخل زمانی) و یا بیشتر از -6-6

  نکات مهم: 
غلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموزشی بهره مند شوند، می متقاضیانی که تمایل دارند بصورت الکترونیکی از خدمات مشاوره و هدایت ش -1

، بخش پژوهش ،زیـربخش   http://www.portaltvto.comتوانند به پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به نشانی 
 مشاوره مراجعه نمایند.

به منظور آشنایی متقاضیان با کارگاههاي آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه اي و اخذ مشاوره هاي الزم در خصوص محتواي دوره هـاي   -2
از کارگاههاي آموزشی مراکز بازدیـد   س مرکزیبا هماهنگی رئآموزشی در راستاي انتخاب صحیح دوره هاي آموزشی، متقاضیان می توانند 

 نمایند. 

http://www.portaltvto.com
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ایـن اسـتان    پیش بینی شده این دفترچه که حاوي دوره هاي آموزشی پایانیاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدولهاي چنانچه متق -3

ــانی           ــه نش ــور ب ــه اي کش ــی وحرف ــوزش فن ــازمان آم ــی س ــام اینترنت ــت ن ــاه ثب ــه پایگ ــد ب ــی توان ــت، م ــه اس ــد نیافت میباش
http://reg.portaltvto.com بخش مشخصات دوره هاي آموزشی کشور مراجعه و نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود در

 یکی از مراکز شبانه روزي استانهاي دیگرکشور اقدام نماید.

اینکه آموزشهاي فنی و حرفه اي محدود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاههاي آزاد فنی و حرفه اي نبوده و درحال حاضر دوره به با توجه  -4
شهري(براي پوشش آموزشی شهرهاي فاقـد   شعبهاي آموزشی در بخشهاي آموزش در صنایع(براي ارتقاء مهارت شاغلین در صنایع)، 

موزشی روستاییان )،  پادگان (براي غنی سازي اوقات فراغت سربازان و فراهم نمودن زمینه اشتغال مرکز آموزشی)،روستایی (براي پوشش آ
طبق برنامه هاي آموزشی اجرا میشوند،لذا متقاضیانی که جزء  و مراکز جوار دانشگاهی (براي پوشش نیاز آموزشی دانشجویان) براي آنها )

 ثبت نام در دوره هاي آموزشی با استفاده از این دفترچه اقدام نمایند.توانند جهت می ،یکی از مخاطبین بخشهاي آموزشی مذکور هستند
 
 نحوه ثبت نام: - 6

ثبـت نـام    سامانهانجام می شود.متقاضیان ثبت نام می توانند با مراجعه به  الکترونیکیثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره هاي آموزشی فقط بصورت  -7-1
اطمینان از برگزاري دوره هاي آموزشی پیش بینی شده مندرج و  http://reg.portaltvto.comالکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور به نشانی 

  رچه، ثبت نام نمایند.این دفت 2براساس نیاز آموزشی و عالقه و با در نظر گرفتن بند  در این دفترچه
  
  
  مراحل ثبت نام: -7-2
و پس از مطالعه دقیق توضیحات دوره هـاي آموزشـی   ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور  سامانهمتقاضی باید با مراجعه به  1- 7-2

 نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود اقدام نماید. مشاوره و هدایت آموزشی 

 وره و هـدایت آموزشـی و  اریال معادل سه هزار تومان بابت مشـ  30000توجه به مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمی مبلغمتقاضیان الزم است با  2- 7-2
بخـش خریـد   از طریق مراجعه بـه  تومان بابت ثبت نام هر دوره آموزش فنی و حرفه اي پرداخت نمایند که و سیصد ریال معادل دو هزار  23000

 و پرداخت از طریق شبکه شتاب امکان پذیر می باشد.ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور  سامانهري کارت اعتبا

  دوره آموزشی می باشد.یک مدت اعتبار کارت هاي اعتباري تا پایان سال جاري و ثبت نام در :  ذکر مهمت
(پیش نویس اطالعات دوره  2(پیش نویس اطالعات فردي) و فرم شماره 1فرم شماره متقاضیان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است  3- 7-2

 م نماید.انتخابی) این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت اطالعات نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره هاي آموزشی اقدا

اسکن نموده و فایل آن را براي ارسال در سـامانه ثبـت نـام الکترونیکـی دوره هـاي      متقاضی باید یک قطعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیل  4- 7-2
 آموزشی آماده نماید.

از قبیـل کـارت   یا آموزشـگاه  این پس در کلیه مدارك صادره از طرف مرکز آموزشی تذکر: متقاضیان توجه داشته باشند فایل تصویري تهیه شده از  
 :برداري قرار می گیرد شناسایی و گواهینامه مهارت مورد بهره

  ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 100با درجه وضوح   6×4یا  3×4در قطع فایل مربوطه الزم است  -الف
  ت باشد.یکیلو با 70حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتر از  -ب
  پیکسل باشد. 300×400پیکسل و حداکثر 200×300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل -پ
  گونه حاشیه زائد باشد.یه شده و فاقد هرباید در جهت صحیح و بدون چرخش ته تصویر-ت
ویر تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر ، منگنه و سایر مواردي که منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره متقاضی میشود در تصـ -ث

  وجود نداشته باشد.
  باشد.پس زمینه تصویر باید کامالً سفید  -ج

ــام الکترونیکـــی دوره هـــاي آموزشـــیمتقاضـــیان پـــس از آمـــاده نمـــودن فایـــل تصـــویري و اطالعـــات الزمبـــه   ــانی  ســـامانه ثبـــت نـ بـــه نشـ
http://reg.portaltvto.com.مراجعه نمایند  

 در سامانه نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر اقدام نماید. متقاضی می تواند بر اساس تعیین نام استان، نام حرفه، جنسیت و...

http://reg.portaltvto.com
http://reg.portaltvto.com
http://reg.portaltvto.com
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رقمی) و  5 (پرونده  شمارهگام بعدي پرداخت وجه ثبت نام دوره (هاي) انتخابی است. براي این منظور اطالعاتی را که در کارت اعتباري دریافت کرده اید شامل 
و اطالعات را انتخاب » شروع ثبت نام«سپس گزینه  ،در مربوطه مشاهده میشود با دقت وارد نماییدرقمی) را به همراه عبارتی که داخل کا 6 ( شناسه پرداخت

  کنید.بخش هاي فردي، تصویر، تحصیلی، پستی و ... وارد
  تذکرات مهم: 

 ورود کلیه اطالعاتی که با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامی است. -1
در هر یک از مراحل پـذیرش، آمـوزش و   در زمان ثبت نام اعالم می نماید با مستنداتی که  متقاضیهر گونه مغایرت بین اطالعاتی که  -2

  و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد. ،موجب ملغی شدن پذیرش فرد خواهد شدو همچنین عدم رعایت شرایط الزم ارائه خواهدشدآزمون 
اصالح تحت هیچ شرایطی مقدور نمیباشد لذا به متقاضیان اکیداً توصیه میشود تبصره: با توجه به اینکه پس از تایید نهایی اطالعات،امکان 

  اطالعات وارد شده را به دقت کنترل نموده و درصورت اطمینان از صحت آنها نسبت به تایید نهایی اقدام نمایند.
، مشخصات فرد،مشخصات دوره آموزشی، ه پروندهشماررا که حاوي » به مرکز آموزشیمتقاضی برگه معرفی «پس از تایید نهایی اطالعات، متقاضی  5- 7-2

مشاهده خواهند کرد که الزم است نسبت به چاپ و نگهداري آن تـا   ،زمان دقیق مراجعه فرد به مرکز آموزشی و آدرس مرکز آموزشی خواهد بود
 مربوطه اقدام نمایند.یا آموزشگاه زمان مراجعه به مرکز آموزشی 

نام کاربري و رمز ورود دائمی جهت اطالع کارآموز از وضعیت کلیه دوره هاي آموزشی انتخابی در هر زمان توسط  با توجه به اینکه براي هر متقاضی 6- 7-2
لذا به متقاضیان تاکید می  ،سامانه ثبت نام الکترونیکی تولید خواهد شد و استفاده از آن جهت اطالع از نتایج آزمون هاي پایان دوره ضروري می باشد

 نگهداري آن اقدام نمایند. گردد نسبت به حفظ و

 :مھلت ثبت نام - ٧
یک ماه قبل از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز قبل از زمان پذیرش نهایی ادامـه  از  نهایی شده در پرتال جامع سازمانثبت نام دوره هاي آموزشی 

 دارد. در ضمن بازه زمانی فوق قابل تغییر بوده و در اختیار رئیس مرکز مربوطه می باشد.

لذا به متقاضیان توصیه می شود در همان روزهاي اولیه  بسته خواهد شد. ثبت ناموبا تکمیل ظرفیت سامانه  با توجه به اینکه مهلت ثبت نام محدود است
  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 ذیرش نهایی به مرکز مربوطه مراجعه نمایند.تذکر مهم: ضرورت دارد کلیه متقاضیان در زمان درج شده در فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت انجام پ
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  یا آموزشگاه ھاي آزادنمونھ برگھ معرفی متقاضی بھ مرکز - ٣فرم شماره 

متقاضی محترم: مراحل ثبت نام شما با موفقیت به شرح ذیـل صـورت پذیرفت.مقتضـی اسـت در زمـان      
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وجود) و گواهینامه مهارت (به عنوان پیش نیاز براي دوره هاي سطح درجه یک) و برگ معرفی به مرکـز  
  به آدرس مندرج در این برگه مراجعه نمایید. آموزشگاه هاي آزادیا آموزشی

  عکس
  متقاضی

  نام:  شماره پرونده:
  شماره ملی:  نام پدر:  نام خانوادگی:

  تاریخ شروع دوره:  نام دوره آموزشی:  کد دوره آموزشی:
  تاریخ آزمون پایان دوره:  نوبت آموزشی:  تاریخ خاتمه دوره:

  شماره تماس متقاضی:  متقاضی استفاده از امکانات رفاهی:

  زمان مراجعه به مرکز آموزشی/ آموزشگاه آزاد:
  مورخ:                 ساعت:                   روز:        

  آدرس محل سکونت متقاضی:

  :محل برگزاري دورهآدرس 
  آدرس وب سایت مرکز آموزشی/آموزشگاه آزاد:                                                   شماره تماس:
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  ................. نبه : اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استا

  کهگیلویه و بویراحمد از:اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان

  موضوع: معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره 

  سالم علیکم

  . با عنایت به تقاضاي آقاي / خانم .......................... فرزند.................... با شماره پرونده..................،احتراماً     

........................... جهت شرکت در دوره آموزشی.................................................... با کد................ در مرکز ...................
پذیرش و آن استان، خواهشمند است با توجه به عدم اجراي دوره مذکور در این استان ، دستور فرمایید همکاري الزم جهت 

  استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزي مبذول فرمایند.

  

  

  کهگیلویه و بویراحمدمدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان                                              

  

  

  

  

  شماره:

 تاریخ:
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 توضیحات مربوط بھ جداول : - ٩
متقاضیان ثبت ها را نشان می دهد (پیوست).در مراکز ثابت دولتی در استان پیش بینی شدهعناوین دوره هاي آموزشی: ١جدول شماره 

ــی     ــت دولتـــــــــــــــــــــــــ ــام در مراکـــــــــــــــــــــــــــز ثابـــــــــــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــــــــــ
  استخراج نمایند . می توانند اطالعات مربوط به دوره هاي آموزشی این مراکز را از این جدول

. متقاضیان ثبت نـام در دوره  (پیوست)را نشان می دهد استان شعب شهريپیش بینی شدهعناوین دور هاي آموزشی : ٢جدول شماره 
ــهري   ــعب شـــــــــــــــــــــــــ ــی شـــــــــــــــــــــــــ ــاي آموزشـــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــــــ

  می توانند اطالعات مربوط به دوره هاي آموزشی این بخش را از این جدول استخراج نمایند .
  . (پیوست)استان را نشان می دهد زندانهايپیش بینی شدهعناوین دور هاي آموزشی : ٣جدول شماره 
  . (پیوست)استان را نشان می دهد پادگانهايپیش بینی شدهعناوین دور هاي آموزشی : ٤جدول شماره 

  
. متقاضیان ثبت نام در دوره  (پیوست)سیار روستاییاستان را نشان می دهد پیش بینی شدهعناوین دوره هاي آموزشی: ٥جدول شماره 

ــتایی   ــی روســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاي آموزشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  می توانند اطالعات این بخش را از این جدول استخراج نمایند.

. متقاضیان ثبت نام در دوره  (پیوست)استان را نشان می دهد عشایريسیار  پیش بینی شدهعناوین دوره هاي آموزشی: ٦جدول شماره 
ــی  ــاي آموزشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــایريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  این بخش را از این جدول استخراج نمایند. می توانند اطالعات
. کلیـه  (پیوست)در صنایع و آموزش اصناف استان را نشان می دهد پیش بینی شدهعناوین دوره هاي آموزش: ٨و ٧ول شماره اجد

این جدول استخراج و در مدیران صنایع، صنعتگران، اصناف استان می توانند اطالعات مربوط به آموزش هاي مرتبط با صنایع مختلف استان را از 
  اقدام نمایند. رکنانآن مجموعهخصوص ثبت نام کا

، دانشجویان دانشگاه هـا و  (پیوست)جوار دانشگاهی استان را نشان می دهدپیش بینی شدهعناوین دوره هاي آموزشی : ٩جدول شماره 
  ز این جدول استخراج نمایند.مراکز علمی می توانند جهت شرکت در دوره هاي آموزشی مورد نظر اطالعات الزم را ا

  .(پیوست)سکونتگاههاي غیر رسمی استان را نشان می دهدپیش بینی شدهعناوین دوره هاي آموزشی: ١٠جدول شماره 
  عناوین دوره هاي آموزشی در آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي استان را نشان می دهـد. متقاضـیان شـرکت در    : ١١جدول شماره 

ههاي آزاد فنی و حرفه اي می توانند اطالعات مربوط به دوره هاي آموزشی این آموزشگاهها را از این جدول استخراج آموزشگادوره هاي آموزشی 
  .(پیوست)نمایند

  اطالعات مربوط به مراکز ثابت آموزشی استان را  نشان می دهد.: ١٢جدول شماره 
  رفه اي استان را نشان می دهد.اطالعات مربوط به آموزشگاههاي آزاد فنی و ح: ١٣جدول شماره 
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 عنوان  دوره هاي آموزشی پیش بینی شده در مراکزثابت استان کهگیلویه و بویراحمد-1جدول شماره 

 نام مرکز شهر کد استاندارد نام دوره کد دوره نوع دوره
نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 
 در صنایع

نوبت 
 آموزشی

 جنسیت ظرفیت
زمان 
 آموزش

 پایان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصیالت

 پیشنیاز

کارگاه ثابت 
 شهري

 یاسوج 3 -42 /24 /1 /0 /3 کاربر رایانه (کار و دانش) 2296163
مرکز شماره یازده فن 

اوري اطالعات 
 یاسوج(دومنظوره)

کارگاه رایانه شماره 
 یک

 13970229 13960708 300 مرد 20 عصر
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 یاسوج 8 -52 /53 /1 /5 الکترونیک کار صنعتی * 2322164
مرکز شماره یازده فن 

اوري اطالعات 
 یاسوج(دومنظوره)

 ندارد دیپلم 13970217 13960708 715 مرد 16 صبح کارگاه مکاترونیک

کارگاه ثابت 
 شهري

 یاسوج 8 -55 /42 /2 /3 * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  2330200

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه سایپا (برق 
 خودرو)

 13970115 13960717 480 مرد 20 یکسره
پایان دوره  

 راهنمایی
 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

2330212 
تعمیرکار اتومبیل هاي سواري 

 * 2بنزینی درجه 
 یاسوج 8 -43 /23 /2 /3

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

 13970216 13960717 720 مرد 20 یکسره کارگاه اتومکانیک
پایان دوره  

 راهنمایی
 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 یاسوج 8 -34 /22 /2 /2 * 2تراشکار درجه  2333021

مرکزشماره یک 
- برادرانیاسوج( 

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه تراشکاري و 
 فرزکاري

 13970229 13960717 640 مرد 25 یکسره
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري
 
 
 

 یاسوج 8 -35 /39 /1 /3 ابزار تیز کن ( صنایع )  * 2333025

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

تراشکاري و کارگاه 
 فرزکاري

 13970229 13960717 165 مرد 25 یکسره
پایان دوره 
 راهنمایی

تراش یا 
فرز درجه 

2 
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کارگاه ثابت 
 شهري

 یاسوج 8 -41 /80 /1 /1 تعمیرکار کولر ابی (کار و دانش) 2333113

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه لوازم خانگی و 
 سیم پیچی

 13970223 13960717 210 مرد 20 عصر
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

2333226 
تعمیرکار اتومبیل هاي سواري 

 * 2بنزینی درجه 
 دوگنبدا ن 8 -43 /23 /2 /3

مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970213 13960718 720 مرد 25 صبح کارگاه اتومکانیک
پایان دوره  

 راهنمایی
 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 یاسوج 8-1/2/15/71 لوله کشی سیستم کف گرمایی 2334414

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه حرارتی و 
 پکیج

 13970227 13960718 200 مرد 20 یکسره
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

2334448 
نصب  وتعمیر کولرهاي گازي 

 پنجره اي واسپیلت 
 یاسوج 1/1/85/41-8

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه لوازم خانگی و 
 سیم پیچی

 13970301 13960718 300 مرد 20 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 9 -55 /30 /1 /2 سیمانکار * 2347326
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

کارگاه صنعت 
 ساختمان

 13970210 13961011 296 مرد 20 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 8 -34 /22 /2 /2 * 2تراشکار درجه  2348964
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13980131 13960809 640 مرد 20 عصر کارگاه تراش و فرز
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 لیکک 0 -84 /55 /2 /4 * 2درجه  PLCکارور  2354708
مرکزشماره نه 

 بهمئی(دومنظوره)
 ندارد دیپلم 13970208 13960813 272 مرد 20 صبح کارگاه ثابت برق

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 8 -35 /39 /1 /3 ابزار تیز کن ( صنایع )  * 2358844
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970215 13961020 165 مرد 20 صبح کارگاه تراش و فرز
پایان دوره 
 راهنمایی

تراش یا 
فرز درجه 

2 

کارگاه ثابت 
 شهري

2400242 
لوله کش گاز خانگی و تجاري 

 (کار و دانش)
 یاسوج 8-71/22/2/2

مرکزشماره یک 
- برادرانیاسوج( 

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه جوشکاري 
 (لوله کشی)

 13970302 13961028 700 مرد 23 یکسره
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 3,43131E+14 عکاس دیجیتال 2409967
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

کارگاه خیاطی مرکز  
***4 

 ندارد دیپلم 13970129 13961019 286 زن 12 عصر



 ٢صفحھ 
 

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 0 -84 /55 /2 /4 * 2درجه  PLCکارور  2412722
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 ندارد دیپلم 13970115 13961025 272 مرد 15 صبح 2درجه  plcکارگاه 

کارگاه ثابت 
 شهري

جوشکارمخازن فوالدي با فرایند  2412912
SMAW 

 دوگنبدا ن 8-72/25/1/1
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970127 13961030 305 مرد 15 صبح کارگاه جوشکاري
پایان دوره 
 راهنمایی

جوشکار 
سازه هاي 
فوالدي با 

فرایند 
SMAW 

کارگاه ثابت 
 شهري

2416025 
لوله کش لوله هاي 
 پلیمري(تلفیقی) 

 یاسوج 8 -71 /02 /1 /1

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه حرارتی و 
 پکیج

 13970119 13961026 140 مرد 20 عصر
پایان دوره 
 راهنمایی

آشنایی با 
سیستم 
هاي 

آبرسانی و 
 بهداشتی

کارگاه ثابت 
 شهري

 باشت 1-010-28-7318 دوزنده کیف با چرم طبیعی 2416264
مرکز شماره هشت 
 باشت(دومنظوره)

 13970208 13961027 240 زن 16 صبح کیف دوزکارگاه 

پایان دوره 
اول متوسطه 
(پایان دوره 
 راهنمایی)

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

کاربر گرافیک رایانه اي با   2425002
Adobe Illustrator  

7,32121E+14 یاسوج 
مرکز شماره یازده فن 

اوري اطالعات 
 یاسوج(دومنظوره)

کارگاه رایانه شماره 
 دو

 13970219 13961110 300 زن 18 عصر

پایان دوره 
متوسطه 
اول(پایان 

دوره 
 راهنمایی)

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 یاسوج 3 -42 /24 /1 /0 /3 کاربر رایانه (کار و دانش) 2428805

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

 13970309 13961110 300 مرد 20 یکسره کارگاه عمومی
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 لیکک 8 -55 /42 /2 /3 * 2تعمیرکار برق خودرو درجه  2460228
مرکزشماره نه 

 بهمئی(دومنظوره)
کارگاه ثابت 
 اتومکانیک

 13970522 13970118 480 مرد 20 یکسره
پایان دوره  

 راهنمایی
 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 لیکک 7,53121E+14 تریکو دوز 2461840
مرکزشماره نه 

 بهمئی(دومنظوره)
 13970330 13970118 245 زن 20 صبح کارگاه صنایع دستی

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد



 ٣صفحھ 
 

کارگاه ثابت 
 شهري

2462003 
قالب باف لوازم تزیینی و 

 کاربردي
7318-75-039-1 

سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

 13970414 13970120 348 زن 18 صبح کارگاه صنایع دستی
پایان دوره 
 اول متوسطه

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 1-030-75-7318 بافنده عروسک هاي تزیینی 2462029
سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

 13970301 13970120 132 زن 18 عصر کارگاه صنایع دستی
پایان دوره 
 متوسطه اول

 ندارد

ثابت کارگاه 
 شهري

 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2462048
سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

 13970419 13970120 268 زن 15 عصر کارگاه کشاورزي
پایان دوره 

 ابتدایی
 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

2462245 
نصاب  وتعمیرکار کولرهاي 
 گازي پنجره اي واسپیلت

7,1262E+14 دوگنبدا ن 
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970331 13970118 300 مرد 15 صبح کارگاه تاسیسات
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد 

کارگاه ثابت 
 شهري

2462288 
سیم کشی مدارهاي پایه 
 ساختمان به صورت روکار

7,4112E+14 
سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

 13970230 13970127 112 مرد 15 صبح خانگیکارگاه لوازم 
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 1-063-61-6113 پرورش دهنده قارچ دکمه اي 2462296
سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

 13970314 13970125 165 مرد 15 صبح کارگاه کشاورزي

پایان دوره 
متوسطه اول 
(پایان دوره 
 راهنمایی)

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 72/12/1/2-8 جوشکار گاز محافظ ارگون   2462299
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970414 13970128 320 مرد 20 صبح کارگاه جوشکاري
پایان دوره 
 راهنمایی

جوشکار 
گاز درجه 

2 * 

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 7,5222E+14 کابینت ساز چوبی 2462346
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970529 13970118 550 مرد 14 صبح کارگاه درودگري

پایان دوره 
متوسطه اول 
( پایان دوره 
 راهنمایی) 

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 13970501 13970122 268 زن 15 صبح کارگاه پوشاك مرکز چرام چرام 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2462614
پایان دوره 

 ابتدایی
 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 13970809 13970118 700 مرد 15 عصر برق مرکز چرام چرام 8 -55 /28 /2 /4 * 2برقکار ساختمان درجه  2462666
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دهدشت 7,4122E+14 برقکار صنعتی  2462669
پنج  مرکز شماره 

- دهدشت(برادران
 آزادگان)

 13970605 13970201 520 مرد 15 صبح کارگاه برق صنعتی
سوم 

 راهنمایی
 ندارد



 ٤صفحھ 
 

کارگاه ثابت 
 شهري

2462673 
لوله کش و نصاب وسایل 

 * 2بهداشتی درجه 
 دهدشت 8 -71 /06 /2 /2

مرکز شماره پنج  
- دهدشت(برادران

 آزادگان)
 13970530 13970201 500 مرد 17 صبح تاسیسات

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

2462681 
جوشکارسازه هاي فوالدي با 

 SMAWفرایند 
 دهدشت 8-72/23/1/1

مرکز شماره پنج  
- دهدشت(برادران

 آزادگان)
 13970530 13970201 496 مرد 15 صبح جوشکاري

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دهدشت 8 -55 /42 /2 /3 * 2برق خودرو درجه  تعمیرکار 2462686
مرکز شماره پنج  

- دهدشت(برادران
 آزادگان)

 13970525 13970201 480 مرد 15 صبح مکانیک
پایان دوره  

 راهنمایی
 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دهدشت 0 -84 /55 /2 /4 * 2درجه  PLCکارور  2462690
مرکز شماره پنج  

- دهدشت(برادران
 آزادگان)

 ندارد دیپلم 13970407 13970201 272 مرد 15 صبح PLCکارگاه 

کارگاه ثابت 
 شهري

 دهدشت 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2462741
مرکز شماره  شش 
دهدشت(خواهران 
 حضرت زینب کبري)

 13970331 13970118 268 زن 20 صبح صنایع دستی
پایان دوره 

 ابتدایی
 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دهدشت 7,53421E+14 پرده دوز 2462789
مرکز شماره  شش 
دهدشت(خواهران 
 حضرت زینب کبري)

 13970425 13970118 400 زن 20 صبح )1طراحی دوخت (
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دهدشت 7,53121E+14 مانتو دوز 2462838
مرکز شماره  شش 
دهدشت(خواهران 
 حضرت زینب کبري)

 13970312 13970120 180 زن 17 صبح )2طراحی دوخت (
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 7-2/1/91/91 خیاط لباس هاي سنتی لري  2463217
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

کارگاه خیاطی مرکز  
***4 

 13970219 13970118 80 زن 12 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 کارگاه ثابت 
 

 شهري
 
 
 

2463231 
لوله کش و نصاب وسایل 

 * 1بهداشتی درجه 
 دهدشت 8-71/06/1/2

مرکز شماره پنج  
- دهدشت(برادران

 آزادگان)
 13970517 13970201 369 مرد 15 عصر تاسیسات

پایان دوره 
 راهنمایی

لوله کش و 
نصاب 
وسایل 

بهداشتی 
 * 2درجه 



 ٥صفحھ 
 

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 7 -91 /40 /1 /1 مانتو دوز * 2463247
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

کارگاه خیاطی مرکز  
***4 

 13970309 13970118 180 زن 12 یکسره
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 1-031-75-7318 بافنده شبه قالی(فرشینه) 2463269
مرکز شماره چهار  

 (خواهران) گچساران
کارگاه صنایع فرش 

 مرکز ***
 13970220 13970118 138 زن 12 صبح

پایان دوره 
 متوسطه اول

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

2463277 
سازنده تولیدات نمدي دست 

 دوز
 دوگنبدا ن 7318-75-026-1

مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

کارگاه چرم مرکز  
***4 

 13970323 13970118 186 زن 12 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 1/1/2342 مربی نقاشی کودکان 2463285
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

 13970327 13970118 277 زن 12 صبح کارگاه کشاورزي
دیپلم ترجیحا 

 کودکیاري

نقاشی 
و  1درجه 
2 

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 1-1/1/21/34 سال 5مهدکودك زیر مربی  2463299
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

 13970309 13970118 178 زن 12 عصر کارگاه کشاورزي
دیپلم 
 بهداشت

دوره کمک 
 هاي اولیه 

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 1-033-75-7318 بافنده گلیم تابلویی(تاپستري) 2463312
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

کارگاه صنایع فرش 
 مرکز ***

 13970330 13970118 250 زن 12 عصر
پایان دوره 
 متوسطه اول

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 باشت 7,53121E+14 مانتو دوز 2466686
مرکز شماره هشت 
 باشت(دومنظوره)

 13970321 13970121 180 زن 16 صبح کارگاه خیاطی
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 7511/2/5/2 تولیدکننده خانگی ترشی و شور 2468161
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

کارگاه هتلداري 
 وآشپزي مرکز****

 13970215 13970120 63 زن 12 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 باشت 1-031-75-7318 بافنده شبه قالی(فرشینه) 2468205
مرکز شماره هشت 
 باشت(دومنظوره)

 13970317 13970121 138 مرد 16 یکسره کارگاه کیف دوز
پایان دوره 
 متوسطه اول

 ندارد

کارگاه ثابت 
 شهري

 دوگنبدا ن 5 -31 /37 /2 /2 * 2اشپز هتل درجه  2468506
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

کارگاه هتلداري 
 مرکز****وآشپزي 

 13970402 13970121 218 زن 12 یکسره
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

  



 ٦صفحھ 
 

 عنوان  دوره هاي آموزشی پیش بینی شده در شعب سیار شهري استان کهگیلویه و بویراحمد-2جدول شماره 

 نام مرکز شهر کد استاندارد نام دوره کد دوره نوع دوره
نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 
 در صنایع

نوبت 
 آموزشی

 جنسیت ظرفیت
زمان 
 آموزش

 پایان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصیالت

 پیشنیاز

کارگاه سیار 
 شهري

 لیکک 0 -84 /80 /1 /3 /4 مهارت عمومی برنامه نویسی * 2331394
مرکزشماره نه 

 بهمئی(دومنظوره)
 13970322 13960715 325 زن 20 صبح مکانیک امیرکبیر

پایان دوره 
 راهنمایی

یک زبان 
برنامه 
 نویسی

کارگاه سیار 
 شهري

2331401 
براي  HTMLبرنامه نویس زبان 

 WEBطراحی صفحات 
 لیکک 1 -84 /75 /1 /3

مرکزشماره نه 
 بهمئی(دومنظوره)

 دیپلم 13970405 13960715 170 زن 20 صبح مکانیک امیرکبیر

کارور 
عمومی 
رایانه 
 شخصی

کارگاه سیار 
 شهري

 دهدشت 7 -91 /41 /2 /4 *2نازك دوز زنانه درجه  2336095
مرکز شماره  شش 
دهدشت(خواهران 
 حضرت زینب کبري)

 13970209 13960720 460 زن 12 صبح قلعه ریسی
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 3 -42 /24 /1 /0 /3 کاربر رایانه (کار و دانش) 2346300
مرکز شماره یازده فن 

اوري اطالعات 
 یاسوج(دومنظوره)

دبیرستان پسرانه 
 والیت

 13970329 13960808 300 مرد 15 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

2346871 
طراح گرافیک رایانه اي (کار و 

 دانش)
 یاسوج 1 -66 /51 /1 /3

مرکز شماره یازده فن 
اوري اطالعات 

 یاسوج(دومنظوره)
 13970316 13960808 200 مرد 15 صبح دبیرستان والیت

پایان دوره 
 راهنمایی

کارور 
عمومی 
رایانه 
 شخصی

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 8,15321E+14 راسته دوز 2348461
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970129 13960904 275 زن 18 عصر کارگاه  ( سرابتاوه)

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 کارگاه سیار
 شهري
 
 
 

 یاسوج 3 -42 /24 /1 /0 /3 کاربر رایانه (کار و دانش) 2350759
مرکز شماره یازده فن 

اوري اطالعات 
 یاسوج(دومنظوره)

دبیرستان نمونه 
 توحیدي

 13970122 13960815 300 مرد 15 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد



 ٧صفحھ 
 

کارگاه سیار 
 شهري

 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2419417
سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

کارگاه حسابداري 
 پاتاوه

 13970203 13961030 268 زن 15 عصر
پایان دوره 

 ابتدایی
 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7-2/1/91/91 خیاط لباس هاي سنتی لري  2422635
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970202 13961212 80 زن 20 صبح مادوان

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7-2/1/91/91 خیاط لباس هاي سنتی لري  2447378
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970122 13961212 80 زن 20 صبح کارگاه  ( سرابتاوه)

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

سیار کارگاه 
 شهري

 یاسوج 1-205-63-6121 پرورش دهنده مرغ بومی 2461138

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه کشاورزي  
مادوان (ویژه زنان 
 سرپرست خانوار )

 13970313 13970108 124 زن 20 صبح

پایان دوره 
اول متوسطه 
(پایان دوره 

 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 2-002-63-6122 پرورش دهنده بلدرچین 2461141

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه کشاورزي  
مادوان (ویژه زنان 
 سرپرست خانوار )

 ندارد دیپلم 13970303 13970108 115 زن 20 صبح

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2461144
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)

مادوان(زنان 
 سرپرست)

 13970320 13970108 268 زن 20 صبح
پایان دوره 

 ابتدایی
 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,53121E+14 مانتو دوز 2461148
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970226 13970108 180 زن 20 صبح مادوان سفلی

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,31821E+14 بافنده پوشاك دومیل 2461149
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970502 13970108 312 زن 20 عصر مادوان

پایان دوره 
متوسطه اول 
(پایان دوره 

 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 8,15321E+14 راسته دوز 2461151
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970410 13970203 275 زن 20 صبح مادوان

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد



 ٨صفحھ 
 

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7 -95 /97 /2 /4 (کار و دانش) 2پرده دوز درجه  2461154
مرکز شماره دو  

- خواهرانیاسوج( 
 حضرت معصومه ٌص)

 13970315 13970108 250 زن 20 صبح کارگاه تل خسرو
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,53121E+14 مانتو دوز 2461156
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970227 13970108 180 زن 15 صبح سرابتاوه(زنان)

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 8,15321E+14 راسته دوز 2461158
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970407 13970108 275 زن 20 عصر کارگاه تل خسرو

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 54/56/1/2-7 قالی باف تابلویی (کار و دانش) 2461161
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970205 13970108 76 زن 18 صبح گلیم باف

پایان دروه 
 راهنمایی

قالی باف 
 2درجه 

(کار و 
 دانش)

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2461183
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970331 13970108 268 زن 18 صبح مزدك

پایان دوره 
 ابتدایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,53121E+14 خیاط لباس هاي سنتی لري 2461184
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)

کارگاه  ( شهرك 
 والیت )

 13970216 13970108 80 زن 15 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,31821E+14 بافنده پوشاك دومیل 2461185
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970331 13970108 312 زن 15 صبح کارگاه  ( گوشه )

پایان دوره 
متوسطه اول 
(پایان دوره 

 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,53121E+14 خیاط لباس هاي سنتی لري 2461186
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970216 13970108 80 زن 16 عصر کارگاه نجف اباد

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2461187
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970331 13970108 268 زن 18 صبح نجف ابادکارگاه 

پایان دوره 
 ابتدایی

 ندارد



 ٩صفحھ 
 

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 7,53121E+14 خیاط لباس هاي سنتی لري 2461324
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970216 13970109 80 زن 20 صبح شرف اباد

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

سیار کارگاه 
 شهري

 یاسوج 8,15321E+14 راسته دوز 2461327
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970331 13970123 275 زن 20 صبح کارگاه  ( سرابتاوه)

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 7 -91 /41 /2 /4 *2نازك دوز زنانه درجه  2461815
سی 
 سخت

امام  مرکز شماره هفت
 محمد باقر سی سخت

کارگاه طراحی و 
 دوخت پاتاوه

 13970506 13970115 460 زن 15 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 7,53421E+14 پرده دوز 2461831
سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

کارگاه طراحی و 
 دوخت پاتاوه

 13970613 13970204 400 زن 15 عصر
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 13970502 13970118 303 مرد 15 صبح سرفاریاب مرکز چرام چرام 7,4112E+14 کمک برقکار ساختمان  2462825
پایان دوره 
 راهنمایی 

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 یاسوج 6-2/1/94/27 تولید کننده جوانه هاي خوراکی 2465220
شماره یازده فن مرکز 

اوري اطالعات 
 یاسوج(دومنظوره)

 13970220 13970201 84 زن 20 صبح هالل احمر
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 باشت 7 -95 /97 /2 /4 (کار و دانش) 2پرده دوز درجه  2466714
مرکز شماره هشت 
 باشت(دومنظوره)

 13970330 13970121 250 مرد 16 صبح کارگاه قالب باف
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه سیار 
 شهري

 باشت 7,53121E+14 مانتو دوز 2466734
مرکز شماره هشت 
 باشت(دومنظوره)

 13970313 13970121 180 مرد 16 عصر کارگاه قالب باف
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

  



 ١٠صفحھ 
 

 هاي استان کهگیلویه و بویراحمدعنوان  دوره هاي آموزشی پیش بینی شده در زندان -3جدول شماره 

 نام مرکز شهر کد استاندارد نام دوره کد دوره نوع دوره
نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 
 در صنایع

نوبت 
 آموزشی

 جنسیت ظرفیت
زمان 
 آموزش

 پایان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصیالت

 پیشنیاز

 2431715 کارگاه زندان
کمک لوله کش و نصاب وسایل 

 2بهداشتی درجه 
 یاسوج 8 -71 /06 /2 /3 /1

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

جوشکاري و لوله 
 کشی   زندان

 13970123 13961114 227 مرد 20 صبح

پنجم ابتدایی 
یا بیسواد 

سال سابقه 7با
 کار

کارگر 
عمومی لوله 

کش و 
نصاب 
وسایل 

بهداشتی 
 سال  5یا 

 دهدشت 8 -43 /42 /2 /4 * 2موتورسیکلت درجه تعمیر  2462644 کارگاه زندان
مرکز شماره پنج  

- دهدشت(برادران
 آزادگان)

کارگاه اتومکانیک 
 زندان دهدشت

 13970330 13970201 240 مرد 15 صبح
پایان دوره  

 راهنمایی
 ندارد

 2462658 کارگاه زندان
تعویض کار روغن خودروهاي 

 سبک
7,2312E+14 دهدشت 

مرکز شماره پنج  
- دهدشت(برادران

 آزادگان)

کارگاه اتومکانیک 
 زندان دهدشت

 13970308 13970201 110 مرد 15 عصر
پایان 

 راهنمایی
 ندارد

 2466717 کارگاه زندان
سیم کشی و عیب یابی مدارهاي 

 پایه ساختمان(ویژه برقکا
7,4112E+14 یاسوج 

مرکز شماره یازده فن 
اوري اطالعات 

 یاسوج(دومنظوره)
 13970224 13970202 64 مرد 20 عصر وتربیت کانون اصالح

پایان سوم 
 راهنمایی

 ندارد

  
 عنوان  دوره هاي آموزشی پیش بینی شده در پادگان هاي استان کهگیلویه و بویراحمد-4جدول شماره 

 نام مرکز شهر کد استاندارد نام دوره کد دوره نوع دوره
نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 
 در صنایع

نوبت 
 آموزشی

 جنسیت ظرفیت
زمان 
 آموزش

 پایان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصیالت

 پیشنیاز

 دوگنبدا ن 1-040-53-2513 2درجه ICDLرایانه کار  2459065 کارگاه پادگان
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970121 13970114 32 مرد 30 صبح سپاه
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد



 ١١صفحھ 
 

 هاي آموزشی پیش بینی شده در روستا هاي استان کهگیلویه و بویراحمدعنوان  دوره -5جدول شماره 

 نام مرکز شهر کد استاندارد نام دوره کد دوره نوع دوره
نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 
 در صنایع

نوبت 
 آموزشی

 جنسیت ظرفیت
زمان 
 آموزش

 پایان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصیالت

 پیشنیاز

 دوگنبدا ن 6,12321E+14 دهنده زنبور عسلپرورش  2432743 کارگاه روستا
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

روستا امام زاده 
 1جعفر

 13970127 13961125 200 زن 30 صبح
پایان دوره 

 اول متوسطه 
 ندارد

 دوگنبدا ن 6,12321E+14 پرورش دهنده زنبور عسل 2432754 کارگاه روستا
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970128 13961116 200 زن 30 عصر امام زاده جعفرروستا 
پایان دوره 

 اول متوسطه 
 ندارد

 2433251 کارگاه روستا
الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( 

 تکدوزي )
7,53221E+14 

سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

کار گاه طراحی 
 دوخت ده شیخ

 13970229 13961115 340 زن 15 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

نازکدوززنانه 
 2درجه 

 7,53121E+14 نازك دوز زنانه 2462188 کارگاه روستا
سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

کارگاه خیاطی 
روستایی گندي 

 خوري
 13970617 13970120 460 زن 15 عصر

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 13970307 13970201 80 زن 15 عصر روستاي القچین مرکز چرام چرام 7-2/1/91/91 خیاط لباس هاي سنتی لري  2462629 کارگاه روستا
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 دهدشت 7,53421E+14 پرده دوز 2462776 کارگاه روستا
مرکز شماره  شش 
دهدشت(خواهران 
 حضرت زینب کبري)

 13970425 13970118 400 زن 20 صبح طولیان
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 13970413 13970130 200 مرد 15 عصر روستاي  آرند مرکز چرام چرام 6,12321E+14 پرورش دهنده زنبور عسل 2462797 کارگاه روستا
پایان دوره 

 اول متوسطه 
 ندارد

 13970330 13970118 200 زن 12 صبح روستاي بلهدان مرکز چرام چرام 6,12321E+14 پرورش دهنده زنبور عسل 2462977 کارگاه روستا
پایان دوره 

 اول متوسطه 
 ندارد

 دهدشت 7 -91 /43 /1 /3 بچه گانه و دخترانه دوز * 2463149 کارگاه روستا
مرکز شماره  شش 
دهدشت(خواهران 
 حضرت زینب کبري)

 13970324 13970118 246 زن 15 صبح چهارمه
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 دهدشت 7 -91 /43 /1 /3 بچه گانه و دخترانه دوز * 2463690 کارگاه روستا
مرکز شماره پنج  

- دهدشت(برادران
 آزادگان)

 13970321 13970120 246 زن 15 صبح دم مهد
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد



 ١٢صفحھ 
 

 7,53121E+14 تریکو دوز 2463778 کارگاه روستا
سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

کندي روستاي 
 خوري

 13970320 13970120 245 زن 15 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 لیکک 7 -91 /40 /1 /1 مانتو دوز * 2465058 کارگاه روستا
مرکزشماره نه 

 بهمئی(دومنظوره)
 13970312 13970121 180 زن 20 صبح پوشاك سیدصفی

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 یاسوج 7,32121E+14 اتوماسیون اداريکاربر  2465192 کارگاه روستا
مرکز شماره یازده فن 

اوري اطالعات 
 یاسوج(دومنظوره)

مسجد امام حسین 
 دشتروم

 13970424 13970222 230 مرد 20 عصر

پایان دوره 
اول متوسطه 
(پایان دوره 
 راهنمایی)

 ندارد

 لیکک 7 -95 /97 /2 /4 (کار و دانش) 2پرده دوز درجه  2466166 کارگاه روستا
مرکزشماره نه 

 بهمئی(دومنظوره)
صنایع دوخت کارگاه 

 گچ بلند
 13970402 13970121 250 زن 20 صبح

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 باشت 1-014-81-7318 روبان دوز پیشرفته 2466748 کارگاه روستا
مرکز شماره هشت 
 باشت(دومنظوره)

 13970225 13970121 127 زن 15 صبح روستاي سرآبیز
پایان دوره 
 راهنمایی

ربان دوز 
 مقدماتی

 باشت 7,53121E+14 مانتو دوز 2466777 کارگاه روستا
مرکز شماره هشت 
 باشت(دومنظوره)

 13970313 13970121 180 زن 15 عصر روستاي سرآبیز
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

  
 عشایري استان کهگیلویه و بویراحمدعنوان  دوره هاي آموزشی پیش بینی شده درپایگاههاي - 6جدول شماره 

 نام مرکز شهر کد استاندارد نام دوره کد دوره نوع دوره
نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 
 در صنایع

نوبت 
 آموزشی

 جنسیت ظرفیت
زمان 
 آموزش

 پایان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصیالت

 پیشنیاز

کارگاه 
 عشایري

 یاسوج 7,31821E+14 قالیباف ترکی 2431997

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

تل خسرو(کارگاه 
 عشایري )

 13970223 13961222 270 زن 20 یکسره
پایان دوره 

 ابتدایی
 ندارد

کارگاه 
 عشایري

 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2462096
سی 
 سخت

مرکز شماره هفت امام 
 محمد باقر سی سخت

کارگاه طراحی 
روستایی دوخت 

 تمنک
 13970504 13970230 268 زن 15 صبح

پایان دوره 
 ابتدایی

 ندارد

کارگاه 
 عشایري

 لیکک 7 -95 /97 /2 /4 (کار و دانش) 2پرده دوز درجه  2466459
مرکزشماره نه 

 بهمئی(دومنظوره)
کارگاه عشایر 
 روستاي ممبی

 13970330 13970119 250 زن 20 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد



 ١٣صفحھ 
 

 عنوان  دوره هاي آموزشی پیش بینی شده درمحیط هاي کار واقعی استان کهگیلویه و بویراحمد-7جدول شماره 

 نام مرکز شهر کد استاندارد نام دوره کد دوره نوع دوره
نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 
 در صنایع

نوبت 
 آموزشی

 جنسیت ظرفیت
زمان 
 آموزش

 پایان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصیالت

 یازپیشن

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

2407859 
لکه گیر و شستشوي پارچه هاي 

 پشمی و فاستونی
 یاسوج 7 -56 /36 /1 /1

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

 13970127 13961017 360 مرد 3 عصر خشکشویی علی پور
پایان دوره  

 راهنمایی
 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 یاسوج 7,3182E+14 دوزنده کیف با چرم مصنوعی 2425843

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

 13970129 13961110 268 زن 3 صبح صنایع دستی رحمتی
پایان دوره 
 اول متوسطه

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 یاسوج 7,3182E+14 با چرم مصنوعی دوزنده کیف 2425846

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

 13970129 13961110 268 زن 3 عصر صنایع دستی رحمتی
پایان دوره 
 اول متوسطه

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 یاسوج 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2430191

 مرکزشماره یک
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه کیف و چرم 
 شیبانی

 13970202 13961114 268 زن 3 صبح
پایان دوره 

 ابتدایی
 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی
 
 
 

 یاسوج 7,3182E+14 دوزنده کیف چرمی با دست 2430206

مرکزشماره یک 
- یاسوج( برادران

شهداي عشایر 
 سرآبتاوه)

کارگاه کیف و چرم 
 شیبانی

 13970202 13961114 268 زن 3 عصر
پایان دوره 

 ابتدایی
 ندارد

کارگاه مهارت 
 2433628آموزي در 

تعویض کار روغن خودروهاي 
 سبک

7,2312E+14 دهدشت 
مرکز شماره پنج  

- دهدشت(برادران
تعویض روغنی 

 دستالف
 13970115 13961121 110 مرد 3 عصر

پایان 
 راهنمایی

 ندارد
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محیط کار 
 واقعی

 آزادگان)

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 دوگنبدا ن 7 -55 /94 /1 /2 مروارید باف 2438314
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970122 13961124 182 زن 3 صبح مرکز مشاوره
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 دوگنبدا ن 7 -55 /94 /1 /2 مروارید باف 2438322
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970122 13961124 182 زن 3 عصر مرکز مشاوره
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 دوگنبدا ن 7,31821E+14 گلیم باف 2439557
مرکز شماره چهار  

 (خواهران)گچساران 
 13970224 13961225 300 زن 3 یکسره کارگاه گلیم بافی

پایان دوره 
متوسطه اول 
(پایان دوره 
 راهنمایی)

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 دوگنبدا ن 7,31821E+14 گلیم باف 2439559
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

 13970204 13961125 300 زن 3 عصر کارگاه گلیم بافی

پایان دوره 
متوسطه اول 
(پایان دوره 
 راهنمایی)

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 دوگنبدا ن 7,31821E+14 گلیم باف 2440362
مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

کارگاه گلیم شرکت 
 فرش

 13970208 13961125 300 زن 3 صبح

پایان دوره 
متوسطه اول 
(پایان دوره 
 راهنمایی)

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی
 
 

 یاسوج 01/032/1-7231 سرویس ونگهداري خودرو 2443475
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970202 13970106 90 مرد 3 صبح 3کارگاه

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

 کارگاه مهارت
آموزي در  

محیط کار 
 یاسوج 01015/91-7231 سرپرستی در تعمیرات خودرو 2443497

مرکز شماره دو  
 ندارد دیپلم 13970122 13970106 32 مرد 3 عصر 3کارگاه- یاسوج( خواهران
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 حضرت معصومه ٌص) واقعی

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 یاسوج 01/037/1-7231 تعمیر موتورخودرو بنزینی 2443537
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970210 13970106 130 مرد 3 صبح 2کارگاه 

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 یاسوج 5 -70 /31 /1 /2 پیرایشگر موي زنانه 2443808
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 معصومه ٌص)حضرت 
 13970215 13961220 198 زن 3 صبح 1کارگاه 

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 یاسوج 70/32/1/2-5 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 2443816
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970312 13970216 128 زن 3 صبح 1کارگاه 

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 یاسوج 5 -70 /36 /1 /2 متعادل ساز چهره زنانه 2443819
مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970409 13970202 290 زن 3 عصر 1کارگاه 

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 

کار محیط 
 واقعی

2443837 
کار بر مواد شیمیایی در آرایش 

 زنانه
5,14221E+14 یاسوج 

مرکز شماره دو  
- یاسوج( خواهران

 حضرت معصومه ٌص)
 13970419 13970107 413 زن 3 صبح کارگاه دشت روم

پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 دوگنبدا ن 7 -55 /94 /1 /2 مروارید باف 2445899
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

مرکز مشاوره زنان بد 
 سر پرست

 13970204 13961208 182 زن 3 صبح
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در محیط 

 کار واقعی
 دوگنبدا ن 7 -55 /94 /1 /2 مروارید باف 2445912

مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

مشاوره زنان بد مرکز 
 سر پرست

 13970202 13961206 182 مرد 3 عصر
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 دوگنبدا ن 7,31821E+14 قالب باف پوشاك 2456091
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

خانه فرشتگان شهید 
حسین درخشان 
 پور(یتیم خانه)

 13970208 13961228 217 زن 3 یکسره
پایان دوره 

اول 
متوسطه(پایان 

 ندارد
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دوره  واقعی
 راهنمایی)

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 دوگنبدا ن 7,53121E+14 مانتو دوز 2457675
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970218 13961221 180 زن 3 صبح خیاطی پاییزان
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

مهارت کارگاه 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

 دوگنبدا ن 1-012-81-7318 سوخت نگار پارچه مقدماتی 2457684
مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

 13970126 13961221 82 مرد 3 عصر خیاطی پاییزان
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

2459526 
تربیت مربی روخوانی و 

 روانخوانی قران کریم
 دوگنبدا ن 3/1/95/49-1

مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

حوزه علمیه خواهران 
 بی بی حکیمه خاتون

 ندارد دیپلم 13970220 13961223 180 زن 3 صبح

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

2459529 
تربیت مربی روخوانی و 

 روانخوانی قران کریم
 دوگنبدا ن 3/1/95/49-1

مرکزشماره سه  
 گچساران(برادران)

حوزه علمیه خواهران 
 بی بی حکیمه خاتون

 ندارد دیپلم 13970220 13961223 180 زن 3 عصر

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

2459930 
معرق کار چوب ( بدون قالب ) 

 2درجه 
 دوگنبدا ن 8 -19 /49 /2 /2

مرکز شماره چهار  
 (خواهران)گچساران 

 13970211 13961224 112 مرد 3 صبح کارگاه صنایع چوب
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

کارگاه مهارت 
آموزي در 
محیط کار 

 واقعی

2459935 
معرق کار چوب ( بدون قالب ) 

 2درجه 
 دوگنبدا ن 8 -19 /49 /2 /2

مرکز شماره چهار  
 گچساران (خواهران)

 13970219 13961224 112 زن 3 عصر کارگاه صنایع چوب
پایان دوره 
 راهنمایی

 ندارد

  
 عنوان  دوره هاي آموزشی پیش بینی شده درسکونت هاي غیر رسمی استان کهگیلویه و بویراحمد-8جدول شماره 

 نام مرکز شهر کد استاندارد نام دوره کد دوره نوع دوره
نام 

کارگاه/پادگان/آموزش 
نوبت 
 آموزشی

 جنسیت ظرفیت
زمان 
 آموزش

 پایان دوره شروع دوره
حداقل 
 تحصیالت

 پیشنیاز
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 در صنایع

سکونت گاه 
غیر رسمی 
(حاشیه 
نشینی 
 شهرها)

 دهدشت 1-205-63-6121 پرورش دهنده مرغ بومی 2468729
مرکز شماره پنج  

- دهدشت(برادران
 آزادگان)

 13970426 13970125 124 زن 15 عصر گلزار دهدشت

پایان دوره 
اول متوسطه 

دوره (پایان 
 راهنمایی

 ندارد

سکونت گاه 
غیر رسمی 
(حاشیه 
نشینی 
 شهرها)

 دهدشت 2-002-63-6122 پرورش دهنده بلدرچین 2468745
مرکز شماره پنج  

- دهدشت(برادران
 آزادگان)

 ندارد دیپلم 13970420 13970125 115 زن 15 عصر 2گلزاردهدشت 

سکونت گاه 
غیر رسمی 
(حاشیه 
نشینی 
 شهرها)

 دهدشت 6121/36/1 پرورش دهنده بوقلمون 2468790
مرکز شماره پنج  

- دهدشت(برادران
 آزادگان)

 13970409 13970125 100 زن 15 عصر 3گلزار 
پایان دوره 

 ابتدایی
 ندارد
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 عنوان  دوره هاي آموزشی پیش بینی شده در آموزشگاههاي آزاد استان کهگیلویه و بویراحمد-9جدول شماره 

حداقل  پیشنیاز
 تحصیالت

زمان  شروع دوره پایان دوره
 آموزش

 جنسیت
ظر

 فیت

نوبت 
 آموزش

نام 
 آموزشگاه

 کد دوره نام دوره کد استاندارد  شهر نام مرکز

 ندارد

 

پایان دوره 
 ابریشم عصر 20 زن 80 13970118 13970301 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 7-2/1/91/91 یاسوج معصومه ٌص)

خیاط لباس هاي 
 2441125 سنتی لري 

 ندارد

 

پایان دوره 
 ستاره عصر 20 زن 394 13970119 13970329 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 7 -99 /95 /1 /2 یاسوج معصومه ٌص)

هنر در خانه (کار و 
 2442616 دانش)

FALSE 

 

پایان دوره 
 ستاره یکسره 20 زن 184 13970218 13970313 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 7 -20 /12 /1 /3 یاسوج معصومه ٌص)

مدیریت و برنامه 
 2442632 ریزي امور خانواده *

 ندارد

 
پایان دوره 

 ستاره صبح 20 زن 295 13970114 13970309 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 5 -99 /40 /1 /2 یاسوج معصومه ٌص)

مهارت هاي سالم 
زیستن (مقدماتی و 
 2442680 پیشرفته) (کار و دا

FALSE 

 

پایان دوره 
 پرهود عصر 15 زن 32 13970118 13970204 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 1-040-53-2513 یاسوج معصومه ٌص)

 ICDLرایانه کار 
 2448432 2درجه

 ICDLرایانه کار 
 2درجه

پایان دوره 
 پرهود عصر 20 زن 98 13970202 13970329 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 1-041-53-2513 یاسوج معصومه ٌص)

 ICDLرایانه کار 
 2451032 1درجه

قالی باف درجه 
 (کار و دانش) 2

پایان دروه 
 پرهود عصر 6 زن 76 13970201 13970313 راهنمایی

حضرت -خواهرانمرکز شماره دو  یاسوج( 
 54/56/1/2-7 یاسوج معصومه ٌص)

قالی باف تابلویی 
 2451033 (کار و دانش)



 ١٩صفحھ 
 

 ICDLرایانه کار 
 2درجه

پایان دوره 
 پرهود عصر 5 زن 82 13970125 13970227 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 1-115-53-2513 یاسوج معصومه ٌص)

کارور 
PHOTOSHOP 2452191 

FALSE 

پایان دوره 
 پرهود عصر 5 مرد 40 13970313 13970328 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 1-020-47-3257 یاسوج معصومه ٌص)

در HSEبکارگیري 
 2452406 صنایع(مقدماتی)

بکارگیري 
HSE در

 پرهود عصر 5 مرد 60 13970314 13970330 دیپلم صنایع(مقدماتی)

حضرت -خواهران مرکز شماره دو  یاسوج(
 1-021-47-3257 یاسوج معصومه ٌص)

در HSEبکارگیري 
 2452418 صنایع(پیشرفته)

 ندارد

پایان دوره 
 عصر 5 مرد 400 13970118 13970310 راهنمایی

آموزشگاه 
 زیگورات

مرکز شماره  شش دهدشت(خواهران 
 0 -32 /54 /2 /3 دهدشت حضرت زینب کبري)

نقشه کش عمومی 
 2ساختمان درجه 

 2463856 (کار و دانش)

FALSE 

پایان دوره 
 مینیاتور عصر 5 زن 323 13970116 13970322 راهنمایی

مرکز شماره  شش دهدشت(خواهران 
 5,14221E+14 دهدشت حضرت زینب کبري)

آرایش و پیرایش 
 2463930 زنانه

نازك دوز زنانه 
 2درجه 

پایان دوره 
 آتیه صبح 2 زن 306 13970118 13970219 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 یاسوج معصومه ٌص)

5/ 4/ 1/ 41/ 

91- 7 

ضخیم دوز زنانه (کار 
 2464516 و دانش)

FALSE 

پایان دوره 
 آتیه صبح 3 زن 320 13970118 13970218 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 54/54/2/3-7 یاسوج معصومه ٌص)

 2گلیم باف درجه 
 2464540 (کار و دانش)

 ندارد

پایان دوره 
 یکسره 20 زن 180 13970120 13970220 راهنمایی

نیلوفران  
 2464655 مانتو دوز 7,53121E+14 چرام مرکز شماره ده چرام(برادران) چرام

FALSE 
پایان دوره اول 
متوسطه(پایان 

 صبح 20 زن 150 13970119 13970218

ثامن 
 1الحجج

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 2465688 زعفران کار 1-007-62-6111 یاسوج معصومه ٌص)
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 دوره راهنمایی)

FALSE 

پایان دوره اول 
متوسطه(پایان 
 عصر 20 زن 150 13970119 13970218 دوره راهنمایی)

ثامن 
 1الحجج

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 2465692 زعفران کار 1-007-62-6111 یاسوج معصومه ٌص)

FALSE 

پایان دوره اول 
متوسطه(پایان 
 عصر 20 مرد 150 13970119 13970218 دوره راهنمایی)

ثامن 
 1الحجج

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 2465695 زعفران کار 1-007-62-6111 یاسوج معصومه ٌص)

 ندارد

پایان دوره 
 یکسره 3 زن 394 13970118 13970208 راهنمایی

ثامن 
 1الحجج

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 7 -99 /95 /1 /2 یاسوج معصومه ٌص)

هنر در خانه (کار و 
 2465704 دانش)

 ندارد

پایان دوره 
 عصر 5 مرد 400 13970120 13970312 راهنمایی

آموزشگاه 
 زیگورات

مرکز شماره  شش دهدشت(خواهران 
 0 -32 /54 /2 /3 دهدشت حضرت زینب کبري)

کش عمومی نقشه 
 2ساختمان درجه 

 2466147 (کار و دانش)

 ندارد

پایان دوره 
 0 -32 /54 /2 /3 چرام مرکز شماره ده چرام(برادران) دارالفنون  یکسره 20 زن 400 13970120 13970331 راهنمایی

نقشه کش عمومی 
 2ساختمان درجه 

 2466291 (کار و دانش)

نقشه کشی 
 عمومی ساختمان

پایان دوره 
 0 -32 /54 /1 /4 چرام مرکز شماره ده چرام(برادران) دارالفنون  یکسره 20 زن 400 13970120 13970331 راهنمایی

نقشه کشی سازه 
 2466319 (کار و دانش)

 ICDLرایانه کار 
 2درجه

پایان دوره 
 صبح 3 مرد 98 13970119 13970205 راهنمایی

فناوران 
 1-041-53-2513 لیکک مرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره) بهمئی

 ICDLرایانه کار 
 2466630 1درجه

FALSE  پایان دوره
 70/35/1/1-5 گچساران مرکز شماره چهار  گچساران (خواهران) نخلک صبح 3 زن 60 13970120 13970206

ارایشگر ناخن    (کار  
2467353 
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 دانش) * راهنمایی

 ندارد

پایان دوره 
 5 -70 /32 /1 /1 گچساران مرکز شماره چهار  گچساران (خواهران) نخلک صبح 5 زن 127 13970120 13970222 راهنمایی

پیرایشگر ابرو و 
 2467376 صورت زنانه *

 ندارد

پایان دوره 
 عصر 12 مرد 66 13970118 13970213 راهنمایی

علم 
 وصنعت

مرکز شماره  شش دهدشت(خواهران 
 2467408 اره کار *دریل کار و  8 -33 /51 /1 /3 دهدشت حضرت زینب کبري)

 ICDLرایانه کار 
 2درجه

پایان دوره 
 رسام صبح 5 مرد 98 13970118 13970223 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 1-041-53-2513 یاسوج معصومه ٌص)

 ICDLرایانه کار 
 2467504 1درجه

نقشه کشی 
 عمومی ساختمان

پایان دوره 
 رسام صبح 3 زن 424 13970114 13970227 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 0 -32 /54 /1 /3 یاسوج معصومه ٌص)

نقشه کشی معماري 
 2467571 (کار و دانش)

FALSE امیرکبیر یکسره 3 مرد 80 13970120 13970127 کاردانی 

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 19/11/1/3-2 یاسوج معصومه ٌص)

اموزشگاه ازاد مدیر 
 2467599 فنی و حرفه اي

 ندارد

پایان دوره 
 یکسره 3 مرد 720 13970123 13970307 ابتدایی

تأسیسات 
 گستر

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 8 -71 /14 /2 /2 یاسوج معصومه ٌص)

لوله کش و نصاب 
دستگاه هاي حرارت 

مرکزي اب گرم 
 2468237 2درجه

 ندارد

پایان دوره 
 نگار صبح 3 زن 127 13970103 13970208 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 5 -70 /32 /1 /1 یاسوج معصومه ٌص)

پیرایشگر ابرو و 
 2468317 صورت زنانه *

 ندارد

پایان دوره 
 نگار صبح 3 زن 286 13970105 13970226 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 5 -70 /36 /1 /1 یاسوج ص)معصومه ٌ

متعادل ساز چهره زنانه 
 2468333 ) *( ارایش صورت 
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پیرایشگر ابرو و 
 صورت زنانه

پایان دوره 
 نگار صبح 3 زن 188 13970105 13970230 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 5 -70 /31 /1 /1 یاسوج معصومه ٌص)

پیرایشگر موي زنانه 
* 2468355 

 ICDLرایانه کار 
 2درجه

پایان دوره 
 امیرکبیر یکسره 3 مرد 98 13970121 13970129 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 1-041-53-2513 یاسوج معصومه ٌص)

 ICDLرایانه کار 
 2468514 1درجه

 ندارد

پایان دوره  
 8 -43 /23 /2 /3 چرام مرکز شماره ده چرام(برادران) دارالفنون  یکسره 3 مرد 720 13970128 13970331 راهنمایی

تعمیرکار اتومبیل 
هاي سواري بنزینی 

 2468929 * 2درجه 

 ندارد

پایان دوره  
 8 -55 /42 /2 /3 چرام مرکز شماره ده چرام(برادران) دارالفنون  یکسره 3 مرد 480 13970216 13970331 راهنمایی

تعمیرکار برق خودرو 
 2468946 * 2درجه 

FALSE 

پایان دوره 
 گل آرا صبح 5 زن 323 13970118 13970313 راهنمایی

مرکز شماره  شش دهدشت(خواهران 
 5,14221E+14 دهدشت حضرت زینب کبري)

آرایش و پیرایش 
 2469065 زنانه

 ICDLرایانه کار 
 2درجه

پایان دوره 
 پرهود یکسره 2 مرد 98 13970120 13970126 راهنمایی

حضرت -شماره دو  یاسوج( خواهرانمرکز 
 1-041-53-2513 یاسوج معصومه ٌص)

 ICDLرایانه کار 
 2469507 1درجه

FALSE 

پایان دوره 
 امیرکبیر یکسره 3 مرد 130 13970122 13970202 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 ICDL 2469855کاربر  7,32121E+14 یاسوج معصومه ٌص)

 کارور عمومی
 رایانه شخصی

پایان دوره 
 امیرکبیر یکسره 10 زن 90 13970122 13970209 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 62/58/1/4-1 یاسوج معصومه ٌص)

 Freehandکارور 
 2469865 (کار و دانش)

FALSE 

پایان دوره 
 امیرکبیر یکسره 3 زن 130 13970122 13970202 راهنمایی

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج( خواهران
 ICDL 2470137کاربر  7,32121E+14 یاسوج معصومه ٌص)

 وبویراحمد کهگیلویه استان وحرفه اي فنی آموزش مراکزثابت معرفی– 10شماره جدول 
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 نام شهر  نام شهرستان 
نام دهستان(درصورت 
 وجود مرکز در دهستان)

شده در نام مرکز (فقط بر اساس نام ثبت 
 پورتال

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

 سرابتاوه  یاسوج بویراحمد
شهداي - مرکزشماره یک یاسوج( برادران

  عشایر سرآبتاوه)
 markazyasoj@gmail.com 33252646 7591135742 روستاي سرآبتاوه- بعد از پلیس راه- یاسوج حسنعلی  اکبري

 * یاسوج  بویراحمد
حضرت -مرکز شماره دو یاسوج( خواهران

  معصومه ٌص)
 victoria_r64@yahoo.com 33380370 7591838983 روبه روي گلزار شهداء-13خیابان -بلوار امامت- یاسوج سیده رقیه نظر پور 

 * یاسوح  بویراحمد
مرکز شماره یازده فن اوري اطالعات 

  یاسوج(دومنظوره)
tvto.2012@yahoo. Com 33380427 7591838983 روبه روي گلزار شهداء-13خیابان -بلوار امامت- یاسوج مسعود قاسمی  

 * سی سخت دنا
- مرکز شماره هفت سیسخت (دومنظوره 

   امام محمد باقر)
 منوچهر حسن زاده

تامین بلوار طالقانی روبه روي ساختمان  -سی سخت
 اجتماعی

7599176191 33443966 denacenter93@gmail.com 

basht139@gmail.com 32622183 7588155761 متري 45بلوار -اسالم آباد-باشت مسعود روانگرد   مرکز شماره هشت باشت(دومنظوره) * باشت  باشت  

 fani.gachsaran93@gmail.com 32332562 7581943115 فلکه سرباز-ابتداي جاده آبشیرین–دوگنبدان  علیرضا گرامی   مرکزشماره سه گچساران(برادران) * گچساران دوگنبدان

 f.asadi305@yahoo.com 32335737 7581943115 فلکه سرباز-ابتداي جاده آبشیرین–دوگنبدان  فاطمه اسدي    مرکز شماره چهار گچساران (خواهران) * گچساران دوگنبدان

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

 نسب
 markazchram1390@gmail.com 32361882 7576117365 خ شهید موسوي - چرام میدان معلم 

 سمغان دهدشت کهگیلویه 
-مرکز شماره پنج دهدشت(برادران

  آزادگان)
markaz.deh@gmail.com 32252009 7571813138 جاده چرام 5کیلومتر –دهدشت  طاهر دمساز   

 zz_1350@yahoo.com 32264500 7591653118 اول جاده برج علیشیر- دهدشت زهرا آب خضر  حضرت زینب  خواهران دهدشت 6شماره  * دهدشت کهگیلویه 

 اله داد محمدي  مرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره) * لیکک   بهمئی 
روبه روي بانک صادرات -بلوار امام خمینی- لیکک

 مجتمع ادارات
7575157714 32822309 mbah1389@yahoo.com 

mailto:markazyasoj@gmail.com
mailto:victoria_r64@yahoo.com
mailto:tvto.2012@yahoo.
mailto:denacenter93@gmail.com
mailto:basht139@gmail.com
mailto:fani.gachsaran93@gmail.com
mailto:f.asadi305@yahoo.com
mailto:markazchram1390@gmail.com
mailto:markaz.deh@gmail.com
mailto:zz_1350@yahoo.com
mailto:mbah1389@yahoo.com
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 رشته شهرستان تلفن آدرس نام آموزشگاه

 اوري اطالعاتفن باشت 2623516 باشت سه راه بیمارستان آموزشگاه امین

  صنایعخودرو  ،برق ،فن آوري اطالعات ،مراقبت و زیبایی ، باشت 2622606 باشت خ شهدا 2ره آورد مجتمع آموزشی 

  برق ، عمران ،فناوري اطالعات ،فناوري ارتباطات  ، پاتاوه 9176620490 یاسوج بخش پاتاوه خیابان اصلی آموزشگاه آزاد پاسار گاد عمران پاسارگاد

  )دوختهایسنتی( ،صنایعپوشاك،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعدستی) طالوجواهرسازي(،صنایعدستی) بافت( خدماتآموزشی،صنایعدستی پاتاوه 2220417 به یاسوج جاده اصفهان-پاتاوه  2ثامن الحجج 

  اوریاطالعات ،¬امورمالیوبازرگانی ،صنایعپوشاك ،فن چرام 32362622 بلوار شهید بهشتی -چرام  جوان رایانه

  بهداشت و ایمنی صنایعخودرو ،تاسیسات ، عمران ،مکانیک ،خدمات آموزشی ،فن آوري اطالعات ،هنر هاي تجسمی چرام 9171400557 خ قدس _چرام  دارالفنونمجتمع آموزشی 

  مراقبتزیبایی ، صنایعچرم،پوست،خز چرام 3621677 چرام  ابتداي خیابان شهدا سپیده

 قصر عروس
شهید مفتح سمت راست طبقه دوم خ شریعتی بالتراز چهارراه  - دهدشت

 ساختمان آقاي سهرابی
 مراقبت زیبایی دهدشت 32266365

 گلها
خ شریعتی بالتراز چهارراه شهید مفتح سمت راست طبقه دوم  - دهدشت

 ساختمان آقاي سهرابی
  )دوختهایسنتی( خدماتآموزشی ، صنایعپوشاك ،هتلداري ،هنرهایتجسمی ، صنایعدستی دهدشت  

 شایان ردیاب
باالتر از کمیته امداد آموزشگاه - خیابان شهید پناهی - بلوار شریعتی - دهدشت

 شایان ردیاب
 دهدشت 32266285

اوریاطالعات ،  هنرهاینمایشی ،بهداشتوایمنی ، ¬،فن )دوختهایسنتی( ،هنرهایتجسمی،صنایعدستی)بافت( خدماتآموزشی،صنایعپوشاك،صنایعدستی
  صنایعچرم،پوست،خز

 مراقبت زیبایی دهدشت 3225111 باالتر از گاراژ قدیم بهبهان-کهگیلویه دهدشت استان  2شکیالي 

  صنایعخودرو دهدشت 322269279 دهدشت خیابان شهید چمران علم وصنعت

 ایران
کوچه مصلی     شهید نورالدینی(آموزش وپرورش -خیابان سپاه - دهدشت 

 قدیم)سمت چپ فرعی اول
  اوریاطالعات¬امورمالیوبازرگانی ،صنایعپوشاك ،فنعمران ،  دهدشت 32269818

 عمران دهدشت 32261137 خیابان امام خمینی جنوبی آموزشگاه زیگورات

 دهدشت 32266081 خیابان امام زاده جابر - دهدشت  یاس
،بهداشتوایمنی،صنایع ) دوختهایسنتی( ،هنرهایتجسمی،صنایعدستی)بافت( اوریاطالعاتخدماتآموزشی،صنایعدستی¬عمران،امورمالیوبازرگانی،فن

  دستی ( فرش ) ،کشاورزي (امور دامی )
  تاسیسات ،عمران دهدشت 3224888 دهدشت خیابان حوزه علمیه برادران آموزشگاه چهل ستون

 صنایع پوشاك دهدشت 3226921 -خ مفتح جنوبی - دهدشت پرنیان
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  ،صنایعچرم،پوست،خز)بافت( ،صنایعپوشاك،صنایعدستی دهدشت 9304046956 دهدشت جنب کمیته امداد امام خمینی(ره) 2آتیه 

  صنایعغذایی ،خدماتتغذیهاي دهدشت 7441500 بلوار آرام پور- جنب سایپا یدك- کمربندي دادگاه- دهدشت  مهر بانو

  ،بهداشتوایمنی، صنایع غذایی  ،مراقبتزیبایی) دوختهایسنتی( ،هنرهایتجسمی،صنایعدستی)بافت( خدماتآموزشی،صنایعپوشاك،صنایعدستی دوگنبدا ن 32224192 گچساران بالدیان غربی کوچه بیت العباس بهاران

  اوریاطالعات¬صنایعچاپ ،فن دوگنبدا ن 2222206 آموزشگاه کامپیوتر پیشرو - خیابان مدرس غربی  - گچساران  آموزشگاه آزاد پیشرو

  اوریاطالعات¬برق  ،فن  دوگنبدا ن 2227677 طبقه باالي پوشاك نازبانو -کوچه داروخانه شبانه روزي  - گچساران  آموزشگاه ره آورد

 مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 4221600 6استان کهگیلسه راهی نبش کوچه  1شکیال

  ،هنرهایتزئینی ،صنایعنساجی )دوختهایسنتی( صنایعپوشاك،هنرهایتجسمی،صنایعدستی دوگنبدا ن 32228989 گچساران،خیابان بشارت،کوچه دوم،آموزشگاه فروغ آموزشگاه فروغ

  صنایعپوشاك ،مراقبتزیبایی دوگنبدا ن 2226054 جنب بانک سینا. - خ بالدیان آموزشگاه تک ستاره

  معماري اوریاطالعات،،بهداشتوایمنی،صنایعشیمیایی ،¬عمران،امورمالیوبازرگانی،فن دوگنبدا ن 32227788 خیابان مدرس غربی (خیابان آرایشگران) - گچساران  آموزشگاه ادیبان

 2آموزشگاه دیانا
گچساران خیابان شیراز کوچه داروخانه شبانه روزي پاساژ ابریشم طبقه چهارم 

 2مجتمع آموزشی دیاناي 
  )زراعی -باغی(  ،کشاورزي )آالت¬ماشین( خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعغذایی،کشاورزي دوگنبدا ن 2225255

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

  عمران ، خدمات آموزشی ،هنر هاي تجسمی دوگنبدا ن 226241 پاساژامام علیطبقه باالي  - کوچه پشت بانک ملت -خیابان بالدیان - گچساران آموزشگاه نقش بند

 برق دوگنبدا ن 9171408428 انتهاي خابان مدرس غربی سمت راست طبقه دوم آموزشگاه مگاتکنیک

 مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 9394781002 کوچه اول- جنب پل هوائی  -میدان قدس سابق - گچساران آموزشگاه سوگند

  )دوختهایسنتی( صنایعپوشاك،مراقبتزیبایی ،صنایعدستی دوگنبدا ن 32325343 10جنب ساختمان پلیس + -خیابان  شیراز- گچساران آموزشگاه کالسیک

 صنایع پوشاك دوگنبدا ن 2225319 خیابان دانشگاه -جمعیت حالل اهمر السانا

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

  )دوختهایسنتی( صنایعپوشاك،صنایعدستی سی سخت 4726 سیسخت خیابان مطهري روبروي بانک تجارت یاسمین

  اوریاطالعات¬امورمالیوبازرگانی ،فن سی سخت 3224601 سی سخت خیابان مطهري آموزشگاه کامپیوتر سپهر

 اوري اطالعاتفن قلعه رئیسی 9179424219 قلعه ریسی خیابان امام خمینی (ره) پایین تر از بانک کشاورزي  حافظ

 اوري اطالعاتفن لنده 32464554 روبروي ىبیرستان عالمه حلی  -خ اصلی  - لنىه  فرزانگان

  اوریاطالعات ،کشاورزي (باغی و زراعی)¬،فناوریارتباطات ،فن) دوختهایسنتی( صنایعپوشاك،صنایعدستی لنده 9179873701 لنده خیابان سادات علم و فن

  صنایعپوشاك ،صنایعچرم،پوست،خز لنده 32462488 منزل فتاحی - 3خ امام خمینی کوچه نصر  - لنده یاس گل لنده
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  عمران  ،فناوري اطالعات لیکک 4823529 بهمئب لیکک خ امام  برق صنعت

  )چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب(اوریاطالعات،صنایعدستی¬فن) دوختهایسنتی( صنایعپوشاك،صنایعدستی لیکک 744824401 لیکک-بهمئی پروین اعتصامی

  اوریاطالعات¬صنایعپوشاك،مراقبتزیبایی،خدماتآموزشی ،فن لیکک 9166720958 خیابان فدائیان اسالم - لیکک  بنفشه

 مراقبت زیبایی لیکک 7444822309 لیکک خ رهبري آموزشگاه غزل

خلیج  ITآموزشگاه آزاد 
 فارس

  اوریاطالعات،صنایعفلزي ،جوشکاریوبازرسیجوش ،صنایعفلزي¬امورمالیوبازرگانی،فن لیکک 9168721003 بهمئی لیکک خیابان امام

  بازرگانیعمران،فناوریاطالعات ، امور مالی و  لیکک 2459 لیکک خ رهبري آموزشگاه آزاد داده پرداز

  )بافت( ،صنایعدستی )دوختهایسنتی( صنایعپوشاك،صنایعدستی لیکک 32825545 لیکک خیابان جمهوري اسالمی کوثر

 برق لیکک 32825066 خیابان صیاد شیرازي- لیکک  برق صنعت

 صنایع دستی (بافت) لیکک 32822444 لیکک خیابان دانشجو جنب مسجد جامع لیکک  نقش جهان

 اوري اطالعاتفن مارگون 33282703 مارگون  فجر

  خدماتآموزشی،فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی یاسوج 2222321 یاسوج خیابان سردار جنگل جنوبی مجتمع امیر کبیر

  ،امورمالیوبازرگانی )باغیوزراعی( اوریاطالعات،کشاورزي¬عمران ،فناوریارتباطات،فن یاسوج 33234080 مجتمع اموزشی خیام -هجرت یک  - خیابان فردوسی  خیام

  عمران،فناوریاطالعات یاسوج 33225997 5یاسوج,خ منتظري.کوچه سردار رسام

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

 اوري اطالعاتفن یاسوج 2234771 خ جمهوري-یاسوج  شجره طیبه

  ،هنرهایتزئینی )بافت( ،صنایعدستی) دوختهایسنتی( صنایعپوشاك،صنایعدستی یاسوج 1457896 4ساختمان پارسه طبقه یاسوج خ شهید هرمز پور  ابریشم

 مراقبت زیبایی یاسوج 33233804 شهید چمران -خ  چهره سازان

  )دوختهایسنتی( صنایعپوشاك،صنایعدستی یاسوج 9171461038 یاسوج خیابان طالقانی کوچه بستنی بندي کامران شمس

  )دوختهایسنتی( صنایعپوشاك،صنایعدستی یاسوج 33222846 2درب  -3فرعی- خیابان سردار جنگل جنوبی- یاسوج مجتمع آموزشی شقایق

  ،خدماتآموزشی ،عمران ،هنر هاي تجسمی ،بهداشت و ایمنی یاسوج 9179418860 یاسوج سردار جنگل جنوبی دیانا

 مراقبت زیبایی یاسوج 2234640 یاسوج بلوار بویراحمد ونوس

 مراقبت زیبایی یاسوج 2220112 1یاسوج هجرت  سایه روشن

  صنایعپوشاك،خدمات آموزشی ،هنرهاي تجسمی ،هنر هاي تزئینی ،صنایع چرم ،صنایع غذایی یاسوج 2234701 یاسوج سردار جنگل جنوبی کوچه اول سمت چپ نگین



 ٢٧صفحھ 
 

  )دوختهایسنتی( ،صنایعدستی صنایعپوشاك،صنایعچرم،صنایعغذایی یاسوج 7413385504 12سالمت واحد.ساختمان 2یاسوج خیابان معلم  ستاره

  )دوختهایسنتی( ،بهداشتوایمنی ،صنایعدستی )بافت( صنایعپوشاك،خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،هنرهایتزئینی، صنایعغذایی ،صنایعدستی یاسوج 9172012510 3فلکه ساعت (میدان شهداي نیروي انتظامی) سردار جنگل جنوبی کوچه سردار روژان

  بهداشتوایمنی ،فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی ، برق یاسوج 33339933 یاسوج خیابان معلم عرفان

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

 مراقبت زیبایی یاسوج 9175206596 قلعه مرکزي جنب آژانس پیروزي - سی سخت  میخک سفید

 یاسوج 33220417 یاسوج جنب سینما دنا سابق ثامن الحجج
 ،کشاورزي ،امورمالیوبازرگانی) باغیوزراعی( اوریاطالعات،کشاورزي¬،خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،،صنایعغذایی،،بهداشتوایمنی،عمران،،فن

  ،گیاهانداروییوداروهایگیاهی )اموردامیوآبزیان(
 اوري اطالعاتفن یاسوج 2235556 مرکز آموزش بازرگانی 2یاسوج خ معلم  فناوري اطالعات زاگرس

 یاسوج 9173418615  2یاسوج هجرت  آموزشگاه آتیه
،صنایعپوشاك  )بافت( ،خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعچوب ،صنایعدستی

  )فرش( صنایعچرم،پوست،خز ،صنایعدستی، )دوختهایسنتی( ،صنایعدستی )چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب(،صنایعدستی

 یاسوج 9136778574 2خ فردوسی نبش هجرت  پرهود
اوریاطالعات ¬،فن) بافت( ، هنرهایتزئینی،صنایعغذایی،صنایعدستی)فرش( خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعپوشاك،،صنایعدستی

  ،عمران
 مراقبت زیبایی یاسوج 3336383 28 28نبش شاهد سی متري معاد  نگار

  فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی یاسوج 9179412769 یاسوج خیابان سه جوب روبروي بانک مسکن پدیده

  عمران ،فناوریاطالعات،کنترلوابزاردقیق ،برق یاسوج 3222209 1یاسوج هجرت برق صنعتی نوین

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

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

 )بافت( صنایعدستی یاسوج  3439013 یاسوج باهنر شش باالتر از تاکسی تلفنی تار پود

 سادات
دهدشت فلکه اصلی خیابان بازاروزبعد از پاساژسحر جنب شیرینی فروشی 

 فجر(دانشی)
  عمران،فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی یاسوج  32270380
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