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سازمان آموزش فنیی ،راستای سیاستهای کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبریو در سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و 

حرفیه ای ببیت میام اسیتامی دوره هیای آموزشیی اجتماعی به عنوان متولی اجرای آموزشیهای فنیی و  تعاون، کار و رفاهو حرفه ای کشور وابسته به وزارت 

می مماید. هدف این سازمان ایجاد بستر الزم جهت مهارت آموزی افراد فاقد مهیارت و ارتقیام مهیارت افیراد شیاغح در ح یر ف  اجرا لکترومیکیبصورت ارا

جیوار  ،اصیناف ،صنایع  ،زمدان، پادگانعشایری ،ایی، روستشهری، ،شعببابتمراکز  مربوطه می باشد.دوره های آموزش فنی وحرفه ای در بخشهای آموزشی

های ملی و بین المللی به منظور تربیت میروی کیار میاهر میورد مییاز بخشیهای ع زمامی مختلف در قالب استامدارددر مقاطو سکومگاههای غیر رسمی دامشگاه

به منظور ایجاد عدالت آموزشیی و  حالاجرا می شومد. آزادای  آموزشگاههای فنی و حرفهمراکز آموزشی و کشور توسط کشاورزیو  خدماتمختلف صنعت،

ز،دفترچیه فراهم  ممودن فرصت برابر برای متقاضیان بهره مندی از این موع آموزشها،اطالع رسامی و تسهیح در امجام امورببیت میام و پیشیرش مهیارت آمو

 گردیده است. تدوین 1396سال  سه ماهه دوم معرفی دوره های آموزشی پیش بینی شده برای

 

الزم و بیه فعلییت رسیامدن  و عملی است که با هدف ارتقام دامیش افیراد و ایجیاد مهارتهیای مظریمجموع آموزشهای فنی و حرفه ای: هایآموزش -1-1

خص آمیاده های مهفته در ایشان اجرا می گرددو مهارت آموزان رابرای احراز شغح،حرفه و کسب وکار در مشیاغح گومیاگون تیا سیمو  مشیاستعداد

 مموده و توامایی آمان رابرای امجام کار و فعالیت در ح ر ف مختلف افزایش می دهد.

محدوده آموزش را برای اجرا و ارزشییابی  ،عملی، مظریمجموعه ای از سر فصلهای آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان استاندارد آموزشی: -1-2

 مشخص مینماید.

برای تفکیکرشیتهها و زییر مجموعیه  (ISCO)د قراردادی میباشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغحمجموعه ای از اعداکد استاندارد: -1-3

 گردد.می ملی تغییراتی در این کدها منظور  استفادهدر کشورهای مختلف برای معموالً وهر رشته تعیین شده است 

ی آموزشت،  هتتا انتبتاق د یتر دآرو آموزشت، متورد نتتا مت، هوانشتا بته ببت             متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استتاناارداا :نکته 

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

 درجهتقسییم چهارو توامایی فرا گرفته شده توسط مهیارت آمیوز در طیی ییک دوره آموزشیی میی باشیدکه بیه بیامگر میزان مهارت مهارت : سطوح -1-4

 میشومد:

 متقاضیان در بخشهای زیر اطالق می گردد:ممابق استامداردهای تدوین شده سازمان، به آموزشهای :سهمهارت درجه  -1-4-1

 مهارت سمح سه صنعت ساختمان -الف

 فراد کم توان ذهنیمهارتهای قابح ارائه به ا -ب

 دومهارت درجیه د،ممابق استامداردهای تدوین شده سازمان، به آموزشهای مقدماتی که به مهیارت آمیوزان مبتیدی ارائهمیشیومهارت درجه دو: -1-4-2

 گفته می شود و گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش میاز جهت شرکت در دوره های آموزشی درجه یک می باشد.

ارائیه  دومابق استامداردهای تدوین شده سازمان،به آموزشهای تکمیلی که به مهارت آموزان دارمیده گواهینامیه مهارتدرجیه ممهارت درجه یک:  -1-4-3

میشود،مهارت درجه یک گفته می شودو گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان پیش میاز جهت شرکت در دوره های آموزشیی کیارگر میاهر میی 

 باشد.

 ستامداردهای تدوین شده سازمان،به آموزشهای تخصصی کیه بیه مهیارت آمیوزان دارمیده مهیارت درجهییک ارائیه ممابق امهارت کارگر ماهر: -1-4-4

 می شود، مهارت کارگر ماهر گفته می شود.

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

 . شرکتمی ممایدیکی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگیری مهارت به شخصی اطالق می شود که در مهارت آموز: -1-6

 .استکشاورزی و ، فرهنگ و هنر  خوشه آموزشی اصلی شامح صنعت، خدمات چهار دوره های آموزشفنی و حرفه ای در خوشه آموزشی: -1-7

 موعه قرار میگیرمد، گروه آموزشی گفتهمیشود.به تعدادی از ح ر ف آموزشی که از مظر ماهیت و موضوع در یک مجگروه آموزشی: -1-8

آموزش های مظری و عملی که در قالب استامدارد آموزشی با استفاده ازتجهییزات و امکامیات الزم توسیط مربیی در ییک  مجموعه به:دوره آموزشی  -1-9

 زمان مشخص به مهارت آموز ارائه میشود.

 جهت اجرای یک فعالیت امتظارمی رود شغح گفته می شود.شخص در سمح مورد مظر خاص که از یکبه مجموعه ای از وظایف و تواممندیهای شغل: -1-11

 به مجموعه ای از چند شغح همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده امد حرفه گفته می شود.حرفه: -1-11

ه آموزشیهای رایگیان بصیورت دولتیی واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقام مهارت افراد به ارائ:یمرکز آموزش -1-12

 :دسته تقسیم می شومد دواین مراکز به ، اقدام می مماید
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این مراکز فاقد امکامیات شیبامه که این مراکزبااجرای دوره های آموزشی در موبتهای صبح و عصر برای مهارت آموزان فعالیت مینمایند مراکز روزانه: -1-12-1

ییک موبیت بیرای بیرادران ودر موبیت مخیالف بیرای ع جنسیت مهارت آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو منظوره )این مراکز از مظر مو روزی میباشند.

 ( تقسیم می شومد.خواهران

 دوره های آموزشی فنی و حرفه ای بصورت مختلط برای خواهران و برادران برگزار ممی شود.نکته :

مسبت به ارائیه آموزشیهای فنیی و کشور ر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای واحد آموزشی غیآموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: -1-13

د. الزم به ذکر است آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با توجه بیه حرفه ای ممابق با استامداردهای سازمان با اخش شهریه های مصوب اقدام می ممای

وزشی فعالیت می ممایند. لشا متقاضیان در صورت وجود مشکالت آموزشی می توامند به مرکز مربوطیه کیه محح جغرافیایی، زیر مظر یکی از مراکز آم

 درج گردیده است، مراجعه ممایند. 7در جدول شماره 

 آمده است. 11مام، شماره تماس و آدرس آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان در جدول شماره  نکته :

 تجهییز شیده و کیارآموزان در آمجیا زییر مظیر مربیی مجیرب در بخیش مظیری و عملیی ی اجرای دوره هیای آموزشیی است که برا فضاییکارگاه:  -1-14

 های مصوب کسب می ممایند.اساس استامداردمهارتهای الزم رابر

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

7:30 12 

14 18 

 کاهش یابد. مدت زمان موبت آموزشیدر موبت های آموزشی مشکور ممکن است برای دوره های آموزشی کوتاه مدت،  -1

 است. قابح تغییرآموزش فنی و حرفه ای  ساعات شروع و پایان موبتهای آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با مظر اداره کح -2

ضیمن همیاهنگی بیا اداره کیح بیه عهیده ،و ضوابطموبت بندی آموزشی برای آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد با توجه به شیرایط  -3

 آموزشگاه میباشد.

آن بخش از آموزشهایی که در شهرهای فاقد مرکز آموزشی زیر مظر یکیی از مراکیز آموزشیی بصیورت موقیت به :شهری  شعبدر بخش آموزش  -1-16

 شیییهری گفتیییه  شیییعبآموزشیییهای بخیییش  ،ییییک ییییا چنییید دوره جهیییت پوشیییش مییییاز آموزشیییی متقاضییییان اجیییرا میییی گیییرددبیییرای 

 می شود.

زیر مظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت بیرای ییک ییا و عشایربخش از آموزشهایی که در روستاها  به آن: و عشایر در روستا بخش آموزش -1-17

 گفته می شود. و عشایری آموزشهای بخش روستایی ،اجرا می گردد و عشایر چند دوره جهت پوشش میاز آموزشی روستاییان

آن بخش از آموزشهایی که در پادگامهای مظامی و امتظامی زیر مظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای یک ییا به پادگان: در بخش آموزش  -1-18

 بخش پادگان گفته می شود.آموزشهای  ،چند دوره جهت پوشش میاز آموزشی کادر وظیفه اجرا می گردد

در قالیب اصیناف بنگاههیای اقتصیادی )واحید هیای صنعتینمعدمی(وشاغلین  برایآن بخش از آموزشهایی که به : و اصنافصنایع در بخش آموزش -1-19

ه در مراکیز بابیت قالب تفاهمنامیا در و ضمن کاراختصاصی  آموزشی و فضاهایشهرکهای صنعتی مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقام مهارت 

آموزشهای بخش صینایع گفتیه میی  ،بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش میاز آموزشی اجرا می گردد دفتر آموزش درصنایعزیر مظر 

 شود.

وقت برای آن بخش از آموزشهایی که در مراکز جوار دامشگاهی زیر مظر یکی از مراکز آموزشی بصورت ممراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -1-21

 .آموزشهای بخش جوار دامشگاهی گفته می شود ،یک یا چند دوره جهت پوشش میاز آموزشی دامشجویان متقاضی اجرا می گردد

 : اجرای دوره های آموزشی در پادگانها فقط خاص متقاضيان همان مجموعه ميباشد.1تبصره

 خاص متقاضيان همان مجموعه ميباشد.دی ی اقتصااصناف و بنگاهها،: اجرای دوره های آموزشی در صنایع2تبصره

آموزامی که  دوره  آموزشی را بصورت کامح بر اساس استامدارد آموزشی طی مموده و در آزمون هیای مهارت به آزمون و مزایای گواهينامه مهارت:  -1-21

 .می شودمت اعماگواهینامه مهار ،موفق به کسب حدمصاب قبولی می شومد ،پایامی که بصورت کتبی و عملی برگزار می شود

 شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشيابی:   -1-21-1

 در آزمون کتبی 50کسب حداقح ممره  -1

 در آزمون عملی 70کسب حداقح ممره  -2
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 % آزمون عملی75% آزمون کتبی و25در آزمون های عملی و کتبی با ضریب وزمی  70کسب حداقح معدل  -3

 مزایای گواهينامه مهارت: -1-21-2

 اعتبار بین المللی  رایاد -1 

 احراز صالحیت حرفه ای در بخشهای مختلفمنظور ه دارای اعتبار ب -2

 احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاههای مشمول طر  طبقه بندی مشاغح -3

 منظور کسب مدرک دیپلم در رشته های کاردامشه قابلیت تمبیق با برخی واحدهای درسی آموزش و پرورش ب -4

 بر اساس ضوابط مربوطهمکان برخورداری از تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی مزد بامک ها ا -5

 اولویت در صدور پروامه کسب  -6

 

  

 شرایط عمومی:  -2-1

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان پشیرفته شده در قامون اساسی  -1

 حزاب و گروههای محارب با مظام جمهوری اسالمیمداشتن عناد و عدم هواداری از ا -2

 مداشتن فساد اخالقی  -3

 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -4

 ببت مام اتباع خارجی بر اساس تفاهم مامه های منعقده مابین سازمان و مهادهای ذیربط در مراکز آموزشی مجاز است. -5

 زشگاه های آزاد مجاز است.ببت مام اتباع خارجی دارای مجوز اقامت از دستگاه های ذیربط در آمو -6

 شرایط اختصاصی : -2-2

 استامدارد آموزشی دورهرک تحصیلی مندرج در دم داشتن مدرک تحصیلی متناسب با دوره آموزشی ممابق با -

 به عنوان پیش میاز برای متقاضیان شرکت دردوره های آموزشی درجه یک دو داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 ما پیوسته به عنوان پیش میاز برای متقاضیان شرکت دردوره های آموزشی کارگر ماهر یک هداشتن گواهینامه مهارت درج -

 برخورداری از توامایی جسمی  الزم متناسب با رشته مهارتی -

 سال 15حداقح شرط سنی  -

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

 می باشد.  

: 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

 امتظامی متقاضیان مرد الزم است یکی از شرایط مشروحه ذیح را دارا باشند:بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی میروهای مظامی و 

 کارت پایان خدمت -

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

 عدم مشمولیت تا زمان شرکت در آزمومهای پایان دوره آموزشی -

زمان شرکت در آزمومهای پایان دوره مشروط به عدم تداخح برمامیه تحصییلی متقاضیی بیا استفاده از معافیت تحصیلی آموزش و پرورش یا آموزش عالی تا  -

 زمان برگزاری دوره آموزشی

 استفاده از ساعات فراغت دوران مقدس سربازی مشروط بر اینکه منع قامومی از طرف یگان خدمتی مربوطه وجود مداشته باشد. -

 طالب حوزه های علمیه -

 

 

 

 :آ آموزشگااتای آزاد درمااکزآموزش، ضوابط آشاایط کل، آموزش -3

و امضیباطی سیازمان و آییین مامیه محیوه تشیکیح و اداره مهارت آموزموظف است کلیه ضوابط ومقررات عمومی مرکزراطبیق آییین مامیه هیای آموزشیی  -1

 رعایت مماید.هیئت محترم وزیران  18/5/85آموزشگاههای آزاد مصوب 
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ل ایجاداشتغال برای افرادآموزش دیده مدارمد ولی درصورت درخواست صنایع وبنگاههای کارییابی مسیبت بیه معرفیی مراکزآموزشی هیچگومه تعهدی درقبا -2

 افرادواجدشرایط اقدام می ممایند.

وره درصید میدت د15غیبیت غیرموجیه بییش از، مهارت آموزان موظف هستند برمامه های کاری خود را براساس برمامه های آموزشی مراکزتنظیم ممایند -3

در دوره هیای آتیی  آموزشگاه های آزاد( مهارت آموزان)بجز  و عدم پشیرش ن شرکت در آزمونباعث محرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطه

 .خواهدشد

در دوره هیای آتیی در کیح  مهارت آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی مسبت به ترک دوره اقدام ممایند، حداقح به مدت شش ماه از ببت مام -4

 کشور محروم خواهند شد.

 شند.مهارت آموزامی که با توجه به مظر کمیته امضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد مموده امد موظف به جبران و پرداخت خسارت می با -4

 

 نحوو پذیاش متارت آموز:-5

 پایگاههای،شیهری شیعب،ه های آموزشی مراکز بابت آموزشیی آموزشی، ببت مام در کلیه دوربه منظور تسهیح در امور ببت مام متقاضیان شرکت در دوره ها

 الکترومیکییآزاد سیمح اسیتان بصیورت  فنیی و حرفیه ای آموزشگاههای و، مراکز جوار دامشگاه صنایع یآموزش مراکز،هاپادگام یآموزشمراکز،آموزش روستایی

مربوطیه «ییا آموزشیگاه فنیی و حرفیه ای آزادبرگ معرفی متقاضی به مرکز آموزشی »بت مام موفق به اخش صورت می گیرد و متقاضیان پس از امجام مراحح ب

حیح و آدرس م محیح برگیزاری دوره ، مشخصات فرد،مشخصات دوره آموزشی، زمیان دقییق مراجعیه فیرد بیه شماره پرومدهکه این برگه حاوی ، خواهند شد

در زمان درج شده در برگ معرفی متقاضی به مرکیز بیا در دسیت داشیتن اصیح شناسینامه،کارت ملی،میدرک  خواهد بود. متقاضیان میبایستبرگزاری دوره 

( تکمیلیی)در صورت امتخاب  دوره هیای  پیشنیازو گواهینامه مهارت   مقررات وظیفه عمومی 3-2مدرک مربوطه با توجه به شرایط مندرج در بخش تحصیلی، 

 مربوطه مراجعه ممایند.یا آموزشگاه (به مرکز آموزشی  3فرم شماره  –ادر شده پس از اتمام ببت مام اینترمتی صفرم )  یا آموزشگاه و برگ معرفی به مرکز

طبیق  باتوجه به ضرورت حضور مهارت آموزان مستعدوعالقمند دردوره های آموزشی، کلیه متقاضیان ) درصورت ببیت میام بیشیتر از ظرفییت در هیر دوره (

ی هردوره آموزشی ابتدا درآزمون ورودی و مصاحبه حضوری شرکت مموده و پس ازموفقیت درآمها به عنوان مهارت آمیوز پشیرفتیه زمامهای مشخص شده برا

 میشومد. 

 

 رااشمای انتباق دآرو آموزش،: -5

 هر متقاضی می بایست دوره آموزشی مورد مظر خود را با در مظر گرفتن موارد ذیح امتخاب مماید:

ه موفقیت در فراگیری هر مهارت مستقیماً با عالیق و میاز متقاضی در ارتباط است، لشا متقاضی میبایست متناسب با عالقیه و مییاز واقعیی با توجه به اینک -6-1

 خود مسبت به امتخاب دوره آموزشی اقدام مماید.

در ابتدا مسبت به شناخت کامح شغح مورد مظر و آینیده  یدبااز آمجا که هدف از فراگیری مهارت برای متقاضیان عمدتاً ایجاد اشتغال میباشد،لشا متقاضی -6-2

 شغلی آن اقدام و سپس دوره آموزشی متناسب با آن را امتخاب مماید.

بیر ایین اسیاس مسیبت بیه  باییدبا توجه به محتوای استامداردهای آموزشی،حداقح مدرک تحصیلی الزم جهت هر دوره منظور شده است،لشا متقاضییان  -6-3

 ه آموزشی اقدام ممایند.امتخاب دور

با توجه به برمامه کاری خود و عدم تداخح آن بیا زمیان برگیزاری دوره  بایدبا عنایت به ضرورت حضور کامح متقاضی در حین دوره آموزشی، متقاضی  -6-4

 آموزشی، مسبت به امتخاب دوره آموزشی اقدام مماید.

پیش میازهای مندرج در اسیتامدارهای با توجه به  بایدوزشی سمو  درجه یک و کارگر ماهر ، متقاضی با توجه به لزوم رعایت پیش میاز در دوره های آم -6-5

 مسبت به امتخاب دوره آموزشی اقدام مماید.آموزشی مربوط به هر دوره،

 ه امتخاب مماید.ساعت آموزش در ما 220متقاضی ممی توامد دو دوره آموزشی بصورت همزمان )دارای تداخح زمامی( و یا بیشتر از -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

ش ، بخیش پیهوهش ،زییربخ    http://www.portaltvto.comتوانند به پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی 

 مشاوره مراجعه نمایند.

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

دیید  از کارگاههیای آموزشیی مراکیز باز    س مرکزيبا هماهنگی رئآموزشی در راستای انتخاب صويح دوره های آموزشی، متقاضيان می توانند 

 نمایند.  
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ایین اسیتان    پيش بينیی شیده   این دفترچه که حاوی دوره های آموزشی پایانیچنانچه متقاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدولهای  -3

ميباشیید نيافتییه اسییت، مییی توانیید بییه پایگییاه ثبییت نییام اینترنتییی سییازمان آمییوزش فنییی وحرفییه ای کشییور بییه نشییانی             

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

 یکی از مراکز شبانه روزی استانهای دیگرکشور اقدام نماید.

ی آزاد فنی و حرفه ای نبوده و درحیال حاضیر دوره   اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای مودود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاههابه با توجه  -4

شهری)برای پوشیش آموزشیی شیهرهای فاقید      شعبهای آموزشی در بخشهای آموزش در صنایع)برای ارتقاء مهارت شاغلين در صنایع(، 

  نمودن زمينه اشتغال مرکز آموزشی(،روستایی )برای پوشش آموزشی روستایيان (،  پادگان )برای غنی سازی اوقات فراغت سربازان و فراه

طبق برنامه های آموزشی اجرا ميشوند،ل ا متقاضیيانی کیه جیزء     و مراکز جوار دانشگاهی )برای پوشش نياز آموزشی دانشجویان( برای آنها (

 نمایند. ثبت نام در دوره های آموزشی با استفاده از این دفترچه اقدامميتوانند جهت  ،یکی از مخاطبين بخشهای آموزشی م کور هستند

 

 نحوو ثبا نام: -6

ببیت میام  سیامامهامجام می شود.متقاضیان ببت مام می توامند بیا مراجعیه بیه  الکترومیکیببت مام از متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی فقط بصورت  -7-1

اطمینان از برگزاری دوره های آموزشی پیش بینیی شیده منیدرج و  http://reg.portaltvto.comالکترومیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به مشامی 

 این دفترچه، ببت مام ممایند. 2براساس میاز آموزشی و عالقه و با در مظر گرفتن بند  در این دفترچه

 

 

 مراحح ببت مام: -7-2

و پس از ممالعیه دقییق توضییحات دوره هیای آموزشیی وزش فنی وحرفه ای کشور ببت مام الکترومیکی سازمان آم سامامهمتقاضی باید با مراجعه به  7-2-1

 مسبت به امتخاب دوره آموزشی مورد مظر خود اقدام مماید. مشاوره و هدایت آموزشی 

 آموزشیی ووره و هیدایت اریال معادل سه هزار تومیان بابیت مشی 30000توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی مبلغمتقاضیان الزم است با  7-2-2

بخیش خریید از طرییق مراجعیه بیه تومان بابت ببت مام هر دوره آموزش فنی و حرفه ای پرداخت ممایند که و سیصد ریال معادل دو هزار  23000

 و پرداخت از طریق شبکه شتاب امکان پشیر می باشد.ببت مام الکترومیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامامهکارت اعتباری 

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

)پیش میویس اطالعیات دوره  2)پیش مویس اطالعات فردی( و فرم شماره 1فرم شماره متقاضیان پس از ممالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است  7-2-3

 ان از صحت اطالعات مسبت به ببت مام در سامامه ببت مام الکترومیکی دوره های آموزشی اقدام مماید.امتخابی( این دفترچه را تکمیح و پس از اطمین

متقاضی باید یک قمعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیح اسکن مموده و فاییح آن را بیرای ارسیال در سیامامه ببیت میام الکترومیکیی دوره هیای  7-2-4

 آموزشی آماده مماید.

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

 :شناسایی و گواهينامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گيرد

 شد.ذخیره شده با jpgو با فرمت  dpi 100با درجه وضو    6×4یا  3×4در قمع فایح مربوطه الزم است  -الف

 ت باشد.یکیلو با 70حجم فایح تصویر ارسالی باید کمتر از  -ب

 پیکسح باشد. 300×400پیکسح و حداکثر 200×300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقح -پ

 گومه حاشیه زائد باشد.یه شده و فاقد هرتصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش ته-ت

هر ، منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش شدن و مامشخص بودن چهیره متقاضیی میشیود در تصیویر تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و ابر م-ث

 وجود مداشته باشد.

 پس زمینه تصویر باید کامالً سفید باشد. -ج

بیییه مشیییامی  سیییامامه ببیییت میییام الکترومیکیییی دوره هیییای آموزشییییمتقاضییییان پیییس از آمیییاده ممیییودن فاییییح تصیییویری و اطالعیییات الزمبیییه 

http://reg.portaltvto.com.مراجعه ممایند 

 متقاضی می توامد بر اساس تعیین مام استان، مام حرفه، جنسیت و... در سامامه مسبت به امتخاب دوره آموزشی مورد مظر اقدام مماید.

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
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رقمیی( و  5 )پرومده  شمارهاین منظور اطالعاتی را که در کارت اعتباری دریافت کرده اید شامح  گام بعدی پرداخت وجه ببت مام دوره )های( امتخابی است. برای

و اطالعیات را امتخیاب « شروع ببت میام»سپس گزینه  ،رقمی( را به همراه عبارتی که داخح کادر مربوطه مشاهده میشود با دقت وارد ممایید 6 ) شناسه پرداخت

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

 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     در زمان ثبت نام اعالم می نماید با مستنداتی که  متقاضیهر گونه مغایرت بين اطالعاتی که  -2

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

 تبصره: با توجه به اینکه پس از تایيد نهایی اطالعات،امکان اصالح توت هيچ شرایطی مقدور نميباشد ل ا به متقاضيان اکيداً توصیيه ميشیود  

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

، مشخصیات فرد،مشخصیات دوره آموزشیی، شماره پرومدهرا که حاوی « به مرکز آموزشیمتقاضی برگه معرفی »پس از تایید مهایی اطالعات، متقاضی  7-2-5

د کرد که الزم است مسبت به چیاپ و مگهیداری آن تیا مشاهده خواهن ،زمان دقیق مراجعه فرد به مرکز آموزشی و آدرس مرکز آموزشی خواهد بود

 مربوطه اقدام ممایند.یا آموزشگاه زمان مراجعه به مرکز آموزشی 

ن توسیط با توجه به اینکه برای هر متقاضی مام کاربری و رمز ورود دائمی جهت اطالع کارآموز از وضعیت کلیه دوره های آموزشی امتخابی در هر زما 7-2-6

لشا به متقاضیان تاکید میی  ،ترومیکی تولید خواهد شد و استفاده از آن جهت اطالع از متایج آزمون های پایان دوره ضروری می باشدسامامه ببت مام الک

 گردد مسبت به حفظ و مگهداری آن اقدام ممایند.

 : 

ره آغاز شده و تا یک روز قبح از زمان پیشیرش مهیایی ادامیه یک ماه قبح از شروع دواز  مهایی شده در پرتال جامع سازمانببت مام دوره های آموزشی 

 دارد. در ضمن بازه زمامی فوق قابح تغییر بوده و در اختیار رئیس مرکز مربوطه می باشد.

ان روزهیای اولییه لشا به متقاضیان توصیه می شود در همی بسته خواهد شد. ببت ماموبا تکمیح ظرفیت سامامه  با توجه به اینکه مهلت ببت مام محدود است

 مسبت به ببت مام اقدام ممایند.

 ایند.تشکر مهم: ضرورت دارد کلیه متقاضیان در زمان درج شده در فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت امجام پشیرش مهایی به مرکز مربوطه مراجعه مم

 

 * مام پدر: -3 * مام خاموادگی: -2 * مام: -1

 * جنسیت:- 4

      زن مرد 

 * شماره ملی: -6 * شماره شناسنامه: - 5

          

 
 تاریخ تولد:*-7

 روز           ماه                 سال     

        3 1 
 

 * محح تولد: -1

 

 : *وضعیت تاهح-9

 

 * تابعیت: -2 دین:-10

 وضعیت تحصیلی:*-12

 آموز دامش 

 دامشجو 

  التحصیحفارغ 

 عدم اشتغال به تحصیح 

 مقمع تحصیلی: *آخرین -13

ابتداییپایان دوره راهنمایی 

           دیپلمفوق دیپلم 

   کارشناسیکارشناسی ارشد 

 دکتری 

 رشته تحصیلی: -14

 

   :آخرین مقمع تحصیلی معدل -16 : گرایش-15

 وضعیت اشتغال: *-18 وضعیت مظام وظیفه: *-17

 قبالً شاغح)بیمه بیکاری( کاربی 

 کارجو     شاغح  دامشجو 

 دامش آموز    سرباز خامه دار 

 محح اشتغال:-19

 

   



 8صفحه 
 

 وضعیت ایثارگری:-20

                خامواده شهدا خامواده جامبازان 

            خامواده آزادگانزمنده    ر 

 عضویت در بسیج: -21

               فعالعادی 
 

 وضعیت جسمامی:*-22

          سالم              بیمار قلبی 

کم توان ذهنی 

 

 کد پستی ده رقمی: *-23

          
 

 شماره تلفن بابت : *-24

 شماره تلفن:
 

 پیش شماره:

 شماره تلفن همراه:*-25

 

 پست الکترومیک:-26

 آدرس محح سکومت: * -27

 شهرستان:                                  شهر :                                   خیابان :       استان :                      

 کوچه:                             پالک :

 فراخوامی فایح تصویر متقاضی: *                                 -28

 

 

Browse 
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 معرفی شده از:*-29

     بیمه بیکاری  آموزش و پرورش   دامشگاه 

   کمیته امداد   بسیج   اصناف 

 صنایع   آزاد :سایر   مام 

نام مرکز آموزشی /آموزشگاا  ملگ    -32 مام شهرستان محح برگزاری دوره: -31 مام استان محح برگزاری دوره: *-30
 برگزاری دور : *

 ممیباشم  فاده از امکامات شبامه روزی میباشم متقاضی است -36

  

 

 

متقاضی محترم: مراحح ببت مام شما با موفقیت به شر  ذییح صیورت پشیرفت.مقتضیی اسیت در زمیان 

، کارت پایان خدمت )در صیورت مشخص شده با همراه داشتن اصح شناسنامه،کارت ملی،مدرک تحصیلی

وجود( و گواهینامه مهارت )به عنوان پیش میاز برای دوره های سمح درجه یک( و برگ معرفی به مرکیز 

 به آدرس مندرج در این برگه مراجعه ممایید. آموزشگاه های آزادیا آموزشی

 عکس

 متقاضی

 مام: شماره پرومده:

 شماره ملی: مام پدر: مام خاموادگی:

 تاریخ شروع دوره: مام دوره آموزشی: وره آموزشی:کد د

 تاریخ آزمون پایان دوره: موبت آموزشی: تاریخ خاتمه دوره:

 شماره تماس متقاضی: متقاضی استفاده از امکامات رفاهی:

 زمان مراجعه به مرکز آموزشی/ آموزشگاه آزاد:

 :روز:                           مورخ:                 ساعت
 آدرس محح سکومت متقاضی:

 :محح برگزاری دورهآدرس 

 آدرس وب سایت مرکز آموزشی/آموزشگاه آزاد:                                                   شماره تماس:
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 ................. نبه : اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استا

 کهگيلویه و بویراحمد از:اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان

 موضوع: معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره 

 سالم عليک 

 ضای آقای / خان  .......................... فرزند.................... با شماره پرونده................... با عنایت به تقا،احتراماً     

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

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

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مب ول فرمایند.

 

 

 ویراحمدکهگيلویه و بمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان                                              
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متقاضیان ببت میام در ها را مشان می دهد )پیوست(.در مراکز بابت دولتی در استام پی  بیش، شاوعناوین دوره های آموزشی

 مراکیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییز بابیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت دولتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 

 می توامند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این مراکز را از این جدول استخراج ممایند .

. متقاضیان ببت مام در دوره های )پیوست(را مشان می دهد استان شهریسیار شعب پی  بیش، شاوعناوین دور های آموزشی 

 آموزشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی شییییییییییییییییییییییییییییییییییییییعب شییییییییییییییییییییییییییییییییییییییهری 

 می توامند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این بخش را از این جدول استخراج ممایند .

 . )پیوست(استان را مشان می دهد امهایزمدپی  بیش، شاوعناوین دور های آموزشی 

 . )پیوست(استان را مشان می دهد پادگامهایپی  بیش، شاوعناوین دور های آموزشی 

 

. متقاضیان ببت مام در دوره های  )پیوست(استان را مشان می دهدو عشایری روستایی پی  بیش، شاوعناوین دوره های آموزشی

 ایی آموزشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی روسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت

 می توامند اطالعات این بخش را از این جدول استخراج ممایند.

. کلیه مدیران صنایع، )پیوست(در صنایع و آموزش اصناف استان را مشان می دهد پی  بیش، شاوعناوین دوره های آموزش 

صنعتگران، اصناف استان می توامند اطالعات مربوط به آموزش های مرتبط با صنایع مختلف استان را از این جدول استخراج و در خصوص ببت 

 اقدام ممایند. مجموعه رکنامآنمام کا

 اطالعات مربوط به مراکز بابت آموزشی استان را  مشان می دهد.

 اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان را مشان می دهد.
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 عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده درکارگاه ثابت شهری استان کهگیلویه و بویراحمد-1جدول شماره 

 

 

موبیییت  جنسیت موع دوره مام مرکز دورهپایان  شروع دوره هویت مکامی مام دوره

آموزشیی

 ی

ظیییرفی

 ت

زمیییان 

آمیییوز

 ش

 گروه هدف کد استامدارد

تعمیرکییار ابگییرمکن دیییواری 

 )کار و دامش(

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401080

7 

1401100

1 

ن متقاضییییییییا 8 -71 /13 /1 /2 240 12 صبح مرد کارگاه بابت شهری آزادگان(-مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران

 مهارت آموزی

تعمیرکار دسیتگاه هیای سیرد 

 کننده خامگی و تجاری

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401081

6 

1401100

8 

71272009020000 450 10 یکسره مرد کارگاه بابت شهری آزادگان(-مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

راه امییدازی و برمامییه مویسییی 

LOGO   SMART   

وزش در مراکییز آمیی

 بابت و شعب

1401090

2 

1401101

0 

مرکیییز شیییماره ییییازده فییین اوری اطالعیییات 

مرکیز تخصصیی آمیوزش هیای  -یاسوج)دومنظوره 

 کارآفرینی و مهارت های کسب و کار(

مشیییتر کارگاه بابت شهری

 ک

74122005001016 76 10 صبح

1 

 دامشجویان

آمییوزش در مراکییز  بچه گامه و دخترامه دوز *

 بابت و شعب

1401081

4 

1401101

2 

مرکز شماره  شش دهدشت)خواهران حضرت زینب 

 کبری(

متقاضییییییییان  7 -91 /43 /1 /3 246 12 صبح زن کارگاه بابت شهری

 مهارت آموزی

آمییوزش در مراکییز  تهیه کننده مان خرمایی

 بابت و شعب

1401080

4 

1401101

4 

75122068005000 240 12 حصب زن کارگاه بابت شهری مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران(

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

آمییوزش در مراکییز  تهیه کننده مان خرمایی

 بابت و شعب

1401080

4 

1401101

4 

75122068005000 240 12 یکسره زن کارگاه بابت شهری مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران(

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

)کییار و  2پییرده دوز درجییه 

 دامش(

مراکییز  آمییوزش در

 بابت و شعب

1401080

4 

1401101

8 

 زمان خامه دار 7 -95 /97 /2 /4 250 8 صبح زن کارگاه بابت شهری مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران(



 1صفحه 
 

آمییوزش در مراکییز  تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی *

 بابت و شعب

1401080

3 

1401102

7 

شیهدای عشیایر -مرکزشماره یک یاسیوج) بیرادران

 سرآبتاوه(

سییییییییاکنین  8 -71 /12 /1 /2 372 20 یکسره مرد گاه بابت شهریکار

سییکومتگاه غیییر 

 رسمی

تعمیرکاراتومبیح های سیواری 

 بنزینی  

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401071

7 

1401102

8 

72312001002000 720 12 یکسره مرد کارگاه بابت شهری آزادگان(-مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

شیییرینی پییز شیییرینی هییای 

 خشک

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401081

3 

1401102

8 

حضییرت -مرکییز شییماره دو  یاسییوج) خییواهران

 معصومه ٌص(

75122067035000 260 15 یکسره زن کارگاه بابت شهری

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

آمییوزش در مراکییز  برقکار صنعتی 

 بابت و شعب

1401080

3 

1401110

4 

74122005001000 520 20 یکسره مرد کارگاه بابت شهری مرکز شماره ده چرام)برادران(

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

آمییوزش در مراکییز  دسر ساز

 بابت و شعب

1401080

4 

1401110

5 

75122067024000 310 12 عصر زن کارگاه بابت شهری مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران(

1 

متقاضییییییییان 

 رت آموزیمها

آمییوزش در مراکییز  تسمه بافی با الیاف مصنوعی

 بابت و شعب

1401090

7 

1401110

5 

73182075000011 100 10 عصر زن کارگاه بابت شهری مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران(

1 

 زمان خامه دار

آمییوزش در مراکییز  تراشکار 

 بابت و شعب

1401071

2 

1401110

8 

72232041015000 648 10 یکسره مرد کارگاه بابت شهری ران(مرکزشماره سه  گچساران)براد

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

خیاط لباس زیر زمامیه )کیار و 

 دامش(

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401081

5 

1401110

8 

متقاضییییییییان  7 -91 /96 /1 /2 284 8 یکسره زن کارگاه بابت شهری مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران(

 یمهارت آموز

آمییوزش در مراکییز  دوزمده لباس شب و عروس

 بابت و شعب

1401091

4 

1401110

8 

حضییرت -مرکییز شییماره دو  یاسییوج) خییواهران

 معصومه ٌص(

75312051030000 300 15 یکسره زن کارگاه بابت شهری

2 

 دامشجویان

گوهر تراش سنگ های قیمتی 

 و میمه قیمتی)تراش دامله(

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401091

4 

1401110

8 

حضییرت -مرکییز شییماره دو  یاسییوج) خییواهران

 معصومه ٌص(

مشیییتر کارگاه بابت شهری

 ک

73132079004000 348 15 یکسره

1 

 دامشجویان

آمییوزش در مراکییز  دوزمده لباس بدون الگو

 بابت و شعب

1401081

1 

1401111

9 

75312051033000 275 12 صبح زن کارگاه بابت شهری مرکز شماره هشت باشت)دومنظوره(

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی
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آمییوزش در مراکییز  مربی مهد کودک

 بابت و شعب

1401082

3 

1401111

9 

23424049001000 200 20 صبح زن کارگاه بابت شهری مرکزشماره مه بهمئی)دومنظوره(

2 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

آمییوزش در مراکییز  مقاش مقدماتی

 بابت و شعب

1401090

7 

1401111

9 

73162083058000 305 12 صبح زن کارگاه بابت شهری ار  گچساران )خواهران(مرکز شماره چه

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

)کییار و  2گلیییم بییاف درجییه 

 دامش(

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401091

4 

1401112

5 

متقاضییییییییان  54/54/2/3-7 320 10 یکسره زن کارگاه بابت شهری مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران(

 رت آموزیمها

آمییوزش در مراکییز  کابینت ساز چوبی

 بابت و شعب

1401071

8 

1401113

0 

75222019007000 550 14 صبح مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

تعمیرکار لیوازم خیامگی برقیی 

 * 2حرارتی و گردمده درجه 

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401081

2 

1401120

6 

شیهدای عشیایر -مرکزشماره یک یاسیوج) بیرادران

 سرآبتاوه(

متقاضییییییییان  8 -55 /77 /2 /1 700 20 یکسره مرد کارگاه بابت شهری

 مهارت آموزی

جوشکارسازه های فیوالدی بیا 

 SMAWفرایند 

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401090

7 

1401121

4 

شیهدای عشیایر -مرکزشماره یک یاسیوج) بیرادران

 بتاوه(سرآ

72122011012000 496 20 یکسره مرد کارگاه بابت شهری

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

 2تعمیرکار برق خودرو درجه 

* 

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401081

9 

1401121

5 

شیهدای عشیایر -مرکزشماره یک یاسیوج) بیرادران

 سرآبتاوه(

 آموزاندامش  8 -55 /42 /2 /3 480 20 یکسره مرد کارگاه بابت شهری

آمییوزش در مراکییز  پرده دوز

 بابت و شعب

1401082

8 

1401122

4 

مرکز شماره  شش دهدشت)خواهران حضرت زینب 

 کبری(

75342051001000 400 12 صبح زن کارگاه بابت شهری

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

جوشکارسازه های فیوالدی بیا 

 SMAWفرایند 

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401090

6 

1402012

2 

72122011012000 496 20 صبح مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

آمییوزش در مراکییز  * 2تراشکار درجه 

 بابت و شعب

1401080

7 

1402012

6 

شیهدای عشیایر -مرکزشماره یک یاسیوج) بیرادران

 سرآبتاوه(

متقاضییییییییان  8 -34 /22 /2 /3 640 20 صبح مرد کارگاه بابت شهری

 مهارت آموزی

آمییوزش در مراکییز  کمک کاشی کار 

 بابت و شعب

1401071

3 

1402022

4 

71222030003000 60 10 صبح مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

1 

 دامش آموزان

 دامش آموزان 8 -43 /23 /2 /3 720 20 صبح مرد کارگاه بابت شهریشیهدای عشیایر -مرکزشماره یک یاسیوج) بیرادران14010811402022آمییوزش در مراکییز تعمیرکار اتومبیح های سواری 
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 سرآبتاوه( 6 9 بابت و شعب * 2بنزینی درجه 

 2تعمیرکار برق خودرو درجه 

* 

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401071

8 

1402023

1 

 دامش آموزان 8 -55 /42 /2 /3 480 20 یکسره مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره مه بهمئی)دومنظوره(

تعمیرکاراتومبیح های سیواری 

 بنزینی  

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401072

0 

1402030

1 

72312001002000 720 20 صبح مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

1 

 دامش آموزان

آمییوزش در مراکییز  سیمامکار 

 بابت و شعب

1401071

3 

1402030

2 

71232030009000 296 17 یکسره مرد کارگاه بابت شهری اره سه  گچساران)برادران(مرکزشم

1 

 دامش آموزان

آمییوزش در مراکییز  دیوارچین سنگی

 بابت و شعب

1401071

3 

1402030

3 

71132029004000 150 17 صبح مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

2 

 دامش آموزان

موتیور( تون اپ )تنظییم کیار 

 * 2درجه 

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401071

8 

1402030

3 

 دامش آموزان 8 -43 /95 /2 /3 480 18 یکسره مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره مه بهمئی)دومنظوره(

آمییوزش در مراکییز  * 2درجه  PLCکارور 

 بابت و شعب

1401071

3 

1402030

7 

 دامش آموزان 0 -84 /55 /2 /4 272 14 صبح مرد ت شهریکارگاه باب مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

آمییوزش در مراکییز  تون اپ )تنظیم کارموتور(

 بابت و شعب

1401081

0 

1402030

7 

72312001007000 480 20 عصر مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

1 

 دامش آموزان

آمییوزش در مراکییز  بندکش ساختمان

 بابت و شعب

1401071

3 

1402031

3 

71112030002000 120 10 صبح مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

2 

 دامش آموزان

کاشی کیاری معیرق ) کاشیی 

 سنتی ( *

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401081

0 

1402031

3 

 دامش آموزان 9 -51 /54 /1 /2 240 10 عصر مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

لولییه کییش صیینعتی)خاص 

 پتروشیمی(

آمییوزش در مراکییز 

 بابت و شعب

1401090

6 

1402031

7 

71262009014000 735 20 عصر مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

1 

متقاضییییییییان 

 مهارت آموزی

آمییوزش در مراکییز  کمک سنگ کار 

 بابت و شعب

1401071

3 

1402032

2 

71132030002000 130 17 صبح مرد کارگاه بابت شهری سه  گچساران)برادران(مرکزشماره 

1 

 دامش آموزان
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آمییوزش در مراکییز  کمک گچ کار 

 بابت و شعب

1401071

3 

1402032

8 

71232030003000 167 10 یکسره مرد کارگاه بابت شهری مرکزشماره سه  گچساران)برادران(

1 

 دامش آموزان

 

 

 

 

 

 

 شهری استانکهگیلویه و بویراحمد سیارعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده درکارگاه -2جدول شماره 

 

 

 جنسیت نام مرکز پایان دوره شروع دوره هویت مکانی نام دوره

نوبت 

 گروه هدف کد استاندارد زمان آموزش ظرفیت آموزشی

 دوزنده کیف چرمی با دست

آموزش سیار در 

 مناطق شهری 
1401080

1 14011003 

مرکز شماره یازده فن اوری اطالعات یاسوج)دومنظوره 

مرکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های  -

 268 14 صبح مرد کسب و کار(
731820000000

 معتادین بهبود یافته 000

 دوزنده لباس های سنتی لری

در  اریآموزش س

1401090  یمناطق شهر
5 14011005 

مرکز شماره هفت امام محمد باقر سی 

 80 25 صبح زن سخت)دومنظوره(
753121000000

000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 درپروژه های نفتیHSEافسر

در  اریآموزش س

1401090  یمناطق شهر
 130 20 عصر مشترک مرکز شماره ده چرام)برادران( 14011007 1

325730000000
 دانشجویان 000

 تسمه بافی با الیاف مصنوعی

در  اریآموزش س

1401090  یمناطق شهر
 100 10 یکسره زن مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران( 14011011 1

731821000000
000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 دوزنده لباس بدون الگو

در  اریآموزش س

  یمناطق شهر
1401090

 275 12 یکسره زن گچساران)برادران(مرکزشماره سه   14011013 5
753121000000

000 

زنان سرپرست خانوار 

و اعضای خانواده 

 هایشان
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 معرق کار چرم

در  اریآموزش س

  یمناطق شهر

1401091
 109 12 صبح مشترک مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران( 14011017 4

753621000000
000 

آسیب دیدگان 

اجتماعی) خانواده 

های آسیب دیده از 

 اعتیاد(

کمک لوله کش و نصاب 

 وسایل بهداشتی 

در  اریآموزش س

1401070  یمناطق شهر
 227 20 صبح مرد مرکزشماره نه بهمئی)دومنظوره( 14011019 1

712620000000
000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

تعمیرسیستم سوخت رسانی 

 انژکتوری بنزینی خودرو

در  اریآموزش س

1401091  یمناطق شهر
5 14011019 

مرکز شماره هفت امام محمد باقر سی 

 114 15 عصر مرد سخت)دومنظوره(
723120000000

000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 دوزنده لباس بدون الگو

در  اریآموزش س

1401071  یمناطق شهر
6 14011021 

مرکز شماره هفت امام محمد باقر سی 

 275 15 صبح زن سخت)دومنظوره(
753121000000

000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 قالب باف پوشاک

در  اریآموزش س

1401080  یمناطق شهر
9 14011024 

مرکز شماره هفت امام محمد باقر سی 

 217 15 عصر زن سخت)دومنظوره(
731821000000

000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 دوزنده لباس بدون الگو

در  اریآموزش س

1401082  یمناطق شهر
8 14011026 

حضرت -یاسوج) خواهرانمرکز شماره دو  

 275 12 عصر زن معصومه ٌص(
753121000000

 زنان خانه دار 000

 مدیر مهد کودک

در  اریآموزش س

1401082  یمناطق شهر
 260 10 صبح زن مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران( 14011029 2

134240000000
000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 سازنده زیور آالت سنتی

در  اریآموزش س

1401091  یمناطق شهر
4 14011101 

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج) خواهران

 280 12 یکسره زن معصومه ٌص(
731321000000

 دانش آموزان 000

 کاربر اتوماسیون اداری

در  اریآموزش س

  یمناطق شهر
1401083

0 14011104 

مرکز شماره یازده فن اوری اطالعات یاسوج)دومنظوره 

مرکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های  -

 230 15 عصر مشترک کسب و کار(
732121000000

000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 گلیم باف حجمی

در  اریآموزش س

  یمناطق شهر

1401082
 230 12 یکسره مشترک مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران( 14011105 8

731821000000
000 

آسیب دیدگان 

اجتماعی) خانواده 

های آسیب دیده از 

 اعتیاد(

قالب باف لوازم تزئینی و 

 کاربردی

در  اریآموزش س
1401090

9 14011111 

حضرت -یاسوج) خواهرانمرکز شماره دو  

 348 15 یکسره زن معصومه ٌص(
731821000000

000 

آسیب دیدگان 

اجتماعی) خانواده 
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های آسیب دیده از   یمناطق شهر

 اعتیاد(

 دوزنده کیف چرمی با دست

در  اریآموزش س

  یمناطق شهر
1401091

0 14011113 

مرکز شماره یازده فن اوری اطالعات یاسوج)دومنظوره 

مرکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های  -

 268 10 عصر مرد کسب و کار(
731820000000

 معتادین بهبود یافته 000

 بافنده پوشاک دومیل

در  اریآموزش س

1401081  یمناطق شهر
 312 8 صبح زن مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران( 14011118 6

731821000000
 زنان خانه دار 000

 بافنده پوشاک دومیل

در  اریآموزش س

1401082  یمناطق شهر
 312 12 صبح زن مرکزشماره نه بهمئی)دومنظوره( 14011124 3

731821000000
000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 دوزنده لباس بدون الگو

در  اریآموزش س

1401091  یمناطق شهر
 275 15 صبح زن مرکزشماره نه بهمئی)دومنظوره( 14011203 3

753121000000
000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 مینا کار سفال

در  اریآموزش س

1401090  یمناطق شهر
7 14011206 

حضرت -مرکز شماره دو  یاسوج) خواهران

 430 12 یکسره زن معصومه ٌص(
731421000000

 دانش آموزان 000

قالب باف لوازم تزئینی و 

 کاربردی

در  اریآموزش س

1401081  یمناطق شهر
3 14011221 

حضرت -یاسوج) خواهرانمرکز شماره دو  

 348 13 صبح زن معصومه ٌص(
731821000000

000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

 قالب باف پوشاک خردسال

در  اریآموزش س

1401090  یمناطق شهر
 438 12 صبح زن مرکز شماره هشت باشت)دومنظوره( 14020128 5

731821000000
000 

متقاضیان مهارت 

 آموزی

روپوش و ربدوشامبر دوز ، 

کت و پیژاما ، سربند و پیش 

 بند 

در  اریآموزش س

  یمناطق شهر
1401071

6 14020230 

مرکز شماره  شش دهدشت)خواهران حضرت زینب 

 دانش آموزان 7-2/1/47/91 218 12 صبح زن کبری(

الگوساز لباس به روش 

 حجمی

در  اریآموزش س

1401071  یمناطق شهر
6 14020307 

مرکز شماره  شش دهدشت)خواهران حضرت زینب 

 440 12 صبح زن کبری(
753221000000

 دانش آموزان 000
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 های استان کهگیلویه و بویراحمدن  دوره های آموزشی پیش بینی شده در زندان عنوا-3جدول شماره 

 

نوبت  جنسیت نام مرکز پایان دوره شروع دوره هویت مکانی نام دوره

 آموزشی

زمان  ظرفیت

 آموزش

گروه  کد استاندارد

 هدف

آموزش در زندانها  دوخت سرویس آشپزخانه 

 و ندامتگاهها

-مرکز شماره دو  یاسوج) خواهران 14011001 14010822

 حضرت معصومه ٌص(

 زندانیان 753120510000021 120 16 یکسره زن

آموزش در زندانها  زعفران کار

 و ندامتگاهها

-ج) برادرانمرکزشماره یک یاسو 14011008 14010818

 شهدای عشایر سرآبتاوه(

 زندانیان 611120620430001 150 20 عصر مرد

 

 ان های استان کهگیلویه و بویراحمدعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در پادگ-4جدول شماره 
 

وع دوره هویت مکان   نام دوره نوبت  جنسیت نام مرکز پایان دوره شر
 آموزشر 

زمان  ظرفیت
 آموزش

 گروه هدف کد استاندارد

کمک ارماتور بند 

 2درجه 

آموزش در پادگانها و یگانهای 

 نظامی

  -52 /34 /2 /3 /1 153 10 صبح مرد مركز شماره ده چرام)برادران( 14011003 14010809

9 

سربازان 

 وظیفه

درپروژه HSEافسر

 های نفتی

آموزش در پادگانها و یگانهای 

 نظامی

سربازان  3/2573E+14 130 15 صبح مرد مركز شماره ده چرام)برادران( 14011003 14010828

 وظیفه

تعمیرکاربرق 

 خودرو

آموزش در پادگانها و یگانهای 

 نظامی

رکز شماره هفت امام محمد باقر سی م 14020119 14010907

 سخت)دومنظوره(

سربازان  7/4122E+14 480 15 صبح مرد

 وظیفه

آرایشگر و 

پیرایشگر مو 

 )مردانه(

آموزش در پادگانها و یگانهای 

 نظامی

مرکز شماره یازده فن اوری اطالعات  14011005 14010901

مرکز تخصصی  -یاسوج)دومنظوره 

رت های آموزش های کارآفرینی و مها

 کسب و کار(

سربازان  5141120000 180 3 صبح مرد

 وظیفه

آموزش در پادگانها و یگانهای  آشپز

 نظامی

مرکز شماره یازده فن اوری اطالعات  14011102 14010903

مرکز تخصصی  -یاسوج)دومنظوره 

آموزش های کارآفرینی و مهارت های 

 کسب و کار(

سربازان  5/12021E+14 250 3 صبح مرد

 فهوظی
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 استان کهگیلویه و بویراحمد یی و عشایری عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده روستا -5جدول شماره 
 

 

موبییییت  جنسیت مام مرکز پایان دوره شروع دوره هویت مکامی مام دوره

 آموزشی

زمیییییان  ظرفیت

 آموزش

 گروه هدف کد استامدارد

کمییک ارمییاتور بنیید 

 2درجه 

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

وم و عشییایری و منییاطق محییر

 مرزی

ساکنین مناطق  9  -52 /34 /2 /3 /1 153 12 عصر مرد مرکز شماره ده چرام)برادران( 14011003 14010809

 روستایی

دوخیییت سیییرویس 

 آشپزخامه 

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

ساکنین مناطق  7/53121E+14 120 10 صبح زن آزادگان(-مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران 14011004 14010907

 روستایی

خیییاط لبییاس هییای 

 سنتی لری 

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

ساکنین مناطق  7-2/1/91/91 80 20 عصر زن مرکز شماره ده چرام)برادران( 14011007 14010915

 روستایی

خیییاط لبییاس هییای 

 سنتی لری 

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

ری و منییاطق محییروم و عشییای

 مرزی

ساکنین مناطق  7-2/1/91/91 80 20 صبح زن مرکز شماره ده چرام)برادران( 14011007 14010915

 روستایی

پرورش دهنیده میرغ 

 بومی

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

ساکنین مناطق  6/12221E+14 96 20 صبح زن مرکز شماره ده چرام)برادران( 14011008 14010915

 روستایی

پرورش دهنیده میرغ 

 بومی

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

عشییایری و منییاطق محییروم و 

ساکنین مناطق  6/12221E+14 96 20 صبح مشترک مرکز شماره ده چرام)برادران( 14011008 14010915

 روستایی
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 مرزی

پرورش دهنیده میرغ 

 بومی

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

محییروم و عشییایری و منییاطق 

 مرزی

ساکنین مناطق  6/12221E+14 96 20 عصر مشترک مرکز شماره ده چرام)برادران( 14011008 14010915

 روستایی

پرورش دهنیده زمبیور 

 عسح

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

مرکییز شییماره هفییت امییام محمیید بییاقر سییی  14011009 14010809

 سخت)دومنظوره(

متقاضیییییییان  6/12321E+14 200 15 حصب مشترک

 مهارت آموزی

آمییوزش در منییاطق روسییتایی،  مقاش روی سفال

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

مرکییز شییماره هفییت امییام محمیید بییاقر سییی  14011011 14010720

 سخت)دومنظوره(

ساکنین مناطق  7/31621E+14 345 15 صبح زن

 روستایی

پرورش دهنیده زمبیور 

 عسح

طق روسییتایی، آمییوزش در منییا

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

ساکنین مناطق  6/12321E+14 200 12 صبح مشترک مرکزشماره سه  گچساران)برادران( 14011018 14010901

 روستایی

پرورش دهنیده قیار  

 صدفی 

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

ساکنین مناطق  6/11321E+14 115 20 صبح زن ران(مرکز شماره ده چرام)براد 14011018 14010915

 روستایی

آمییوزش در منییاطق روسییتایی،  دوخت شنح و پامچو

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

متقاضیییییییان  7/53121E+14 120 12 صبح زن مرکزشماره مه بهمئی)دومنظوره( 14011020 14010821

 مهارت آموزی

بچییه گامییه و دخترامییه 

 دوز )کار و دامش(

زش در منییاطق روسییتایی، آمییو

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

ساکنین مناطق  91/43/1/2-7 307 10 صبح زن آزادگان(-مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران 14011103 14010821

 روستایی

ساکنین مناطق  7/31821E+14 230 12 عصر زن چساران )خواهران(مرکز شماره چهار  گ 14011105 14010828آمییوزش در منییاطق روسییتایی،  گلیم باف حجمی
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عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

 روستایی

دوزمییده لبییاس بییدون 

 الگو

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

ساکنین مناطق  7/53121E+14 275 10 صبح زن مرکزشماره مه بهمئی)دومنظوره( 14011119 14010814

 روستایی

اطق روسییتایی، آمییوزش در منیی ICDLکاربر 

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

ساکنین مناطق  7/32121E+14 130 12 صبح مشترک مرکزشماره سه  گچساران)برادران( 14011202 14010910

 روستایی

آمییوزش در منییاطق روسییتایی،  ضخیم دوز زمامه

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

ضرت مرکز شماره  شش دهدشت)خواهران ح 14011213 14010728

 زینب کبری(

ساکنین مناطق  7/53121E+14 445 12 عصر زن

 روستایی

کارآفرینی بیا رویکیرد 

KAB)سمح مقدماتی( 

آمییوزش در منییاطق روسییتایی، 

عشییایری و منییاطق محییروم و 

 مرزی

 دامش آموزان 5/2492E+14 50 13 صبح زن آزادگان(-مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران 14020304 14010903
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 عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در صنایع ضمن کار استان کهگیلویه و بویراحمد-6جدول شماره 

 

 

 

موبیییت  جنسیت موع دوره مام مرکز پایان دوره شروع دوره مام دوره

 آموزشی

زمیییان  محح اجرا ظرفیت

 آموزش

 گروه هدف کد استامدارد

تیییون اپ )تنظییییم 

 کارموتور(

مرکزشییییییییماره سییییییییه   14011003 14010808

 گچساران)برادران(

کارگاه مهارت آمیوزی 

 حیط واقعی کاردر م

بنگییاه هییای اقتصییادی/ مهادهییای  1 یکسره مرد

 عمومی/ دولتی/ غیر دولتی

شیییییاغلین  723120010070001 480

بنگییاه هییای 

 اقتصادی

در و پنجیییره سیییاز 

 پروفیح آهنی 

مرکزشیییماره ییییک یاسیییوج)  14011015 14010914

شیییهدای عشیییایر -بیییرادران

 سرآبتاوه(

ضیمن  -کارگاه صنایع 

 کار

شیییییاغلین  722120290010001 210 موزش در بنگاه های اقتصادیآ 15 یکسره مرد

بنگییاه هییای 

 اقتصادی

مرکزشییییییییماره سییییییییه   14011029 14010908 فرزکار 

 گچساران)برادران(

کارگاه مهارت آمیوزی 

 در محیط واقعی کار

بنگییاه هییای اقتصییادی/ مهادهییای  1 یکسره مرد

 عمومی/ دولتی/ غیر دولتی

شیییییاغلین  722320410200001 570

بنگییاه هییای 

 اقتصادی

تون اپ )تنظیم کیار 

 * 2موتور( درجه 

مرکییییز شییییماره هشییییت  14011101 14010821

 باشت)دومنظوره(

کارگاه مهارت آمیوزی 

 در محیط واقعی کار

آموزش در بنگیاه هیای اقتصیادی  3 عصر مرد

 )آموزش در محیط کار واقعی(

متقاضییییان  8 -43 /95 /2 /3 480

مهیییییارت 

 آموزی

کارگاه مهارت آمیوزی  مرکز شماره ده چرام)برادران( 14011105 14010811 ودروتعمیرکاربرق خ

 در محیط واقعی کار

آموزش در بنگیاه هیای اقتصیادی  3 یکسره مرد

 )آموزش در محیط کار واقعی(

متقاضییییان  741220010010001 480

مهیییییارت 

 آموزی

تعمیرکار برق خودرو 

 * 2درجه 

مرکییییز شییییماره هشییییت  14011111 14010821

 باشت)دومنظوره(

کارگاه مهارت آمیوزی 

 در محیط واقعی کار

آموزش در بنگیاه هیای اقتصیادی  3 صبح مرد

 )آموزش در محیط کار واقعی(

متقاضییییان  8 -55 /42 /2 /3 480

مهیییییارت 



 12صفحه 
 

 آموزی

 

 

 

 
 

 

 نام شهرستان 

 نام دهستان) نام شهر 
نام مرکز )فقط بر اساس نام ثبت 

 شده در پورتال
 ایمیل مرکز  تلفن مرکز  کدپستی آدرس کامل پستی  نام رئیس مرکز 

 سرابتاوه  یاسوج بویراحمد
-مرکزشماره یک یاسوج) برادران

  شهدای عشایر سرآبتاوه(
 سیدعلی موسوی

بعد از پلیس -یاسوج

 روستای سرآبتاوه-راه
7591135742 33252646 markazyasoj@gmail.com 

 * یاسوج  بویراحمد
-خواهران مرکز شماره دو یاسوج)

  حضرت معصومه ٌص(
 سیده رقیه نظر پور 

-بلوار امامت-یاسوج

روبه روی -13خیابان 

 گلزار شهداء

7591838983 33380370 victoria_r64@yahoo.com 

 * یاسوح  بویراحمد
مرکز شماره یازده فن اوری 

  اطالعات یاسوج)دومنظوره(
 مسعود قاسمی

-بلوار امامت-یاسوج

روبه روی -13خیابان 

لزار شهداءگ  

7591838983 33380427 tvto.2012@yahoo. Com 

 دنا
سی 

 سخت
* 

مرکز شماره هفت سیسخت 

  امام محمد باقر(-)دومنظوره 
 منوچهر حسن زاده

بلوار -سی سخت

طالقانی روبه روی 

ساختمان  تامین 

 اجتماعی

759917619 33443966 denacenter93@gmail.com 

 * باشت  باشت
مرکز شماره هشت 

  باشت)دومنظوره(
 مسعود روانگرد 

-اسالم آباد-باشت

متری 45بلوار   
7588155761 32622183 basht139@gmail.com 

 وبویراحمد کهگیلویه استان وحرفه ای فنی آموزش مراکزثابت معرفی-7 شماره جدول

mailto:tvto.2012@yahoo.%20Com
mailto:basht139@gmail.com
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 * گچساران دوگنبدان
مرکزشماره سه 

  گچساران)برادران(
 علیرضا گرامی 

ابتدای –بدان دوگن

فلکه -جاده آبشیرین

 سرباز

7581943115 32332562 fani.gachsaran93@gmail.com 

 * گچساران دوگنبدان
مرکز شماره چهار گچساران 

  )خواهران(
 فاطمه اسدی 

ابتدای –دوگنبدان 

فلکه -جاده آبشیرین

 سرباز

7581943115 32335737 f.asadi305@yahoo.com 

  ره ده چرام)دومنظوره(مرکز شما * چرام  چرام 
غالمعلی گرامی 

 نسب

خ -چرام میدان معلم 

 شهید موسوی 
7576117365 32361882 markazchram1390@gmail.com 

 سمغان دهدشت کهگیلویه 
مرکز شماره پنج 

  آزادگان(-دهدشت)برادران
 طاهر دمساز 

 5کیلومتر –دهدشت 

 جاده چرام
7571813138 32252009 markaz.deh@gmail.com 

 * دهدشت کهگیلویه 
حضرت زینب  خواهران  6شماره 

 دهدشت
 زهرا آب خضر 

اول جاده -دهدشت

 برج علیشیر
7591653118 32264500 zz_1350@yahoo.com 

 اله داد محمدی  مرکزشماره نه بهمئی)دومنظوره( * لیکک   بهمئی 

بلوار امام -لیکک

روبه روی -نیخمی

بانک صادرات مجتمع 

 ادارات

7575157714 32822309 mbah1389@yahoo.com 

 

 
 

 رشته شهرستان تلفن آدرس نام آموزشگاه

اوری اطالعاتفن باشت 2623516 باشت سه راه بیمارستان آموزشگاه امین  

2مجتمع آموزشی ره آورد   باشت 2622606 باشت خ شهدا 

صنایعخودرو  ،برق 

ری اطالعات آو ن،ف

 ،مراقبت و زیبایی ،

 وبویراحمد کهگیلویه استان ای وحرفه آزادفنی آموزشگاههای معرفی – 8 جدول

mailto:markaz.deh@gmail.com
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 عمران پاسارگاد
یاسوج بخش پاتاوه خیابان اصلی 

 آموزشگاه آزاد پاسار گاد
 برق ، عمران ،فناوری اطالعات ،فناوری ارتباطات  ، پاتاوه 9176620490

2ثامن الحجج  جاده اصفهان به یاسوج-پاتاوه    پاتاوه 2220417 

( طالوجواهرسازی)یعدستی،صنا( بافت) خدماتآموزشی،صنایعدستی

 ،صنایعپوشاك،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعدستی

(دوختهایسنتی)  

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

خ قدس _چرام  مجتمع آموزشی دارالفنون  چرام 9171400557 
عمران ،مکانیک ،خدمات آموزشی ،فن  صنایعخودرو ،تاسیسات ،

 آوری اطالعات ،هنر های تجسمی بهداشت و ایمنی

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

 قصر عروس

خ شریعتی بالتراز  -دهدشت

چهارراه شهید مفتح سمت راست 

طبقه دوم ساختمان آقای 

 سهرابی

تدهدش 32266365  مراقبت زیبایی 

 گلها

خ شریعتی بالتراز  -دهدشت

چهارراه شهید مفتح سمت راست 

طبقه دوم ساختمان آقای 

 سهرابی

 دهدشت 
خدماتآموزشی ، صنایعپوشاك ،هتلداری ،هنرهایتجسمی ، 

(دوختهایسنتی) صنایعدستی  

 شایان ردیاب

خیابان -بلوار شریعتی -دهدشت

باالتر از کمیته -شهید پناهی 

آموزشگاه شایان ردیاب امداد  

 دهدشت 32266285

 خدماتآموزشی،صنایعپوشاك،صنایعدستی

 (دوختهایسنتی) ،هنرهایتجسمی،صنایعدستی(بافت)

اوریاطالعات ،  هنرهاینمایشی ،بهداشتوایمنی ، ¬،فن

 صنایعچرم،پوست،خز

2شکیالی   
باالتر -استان کهگیلویه دهدشت 

 از گاراژ قدیم بهبهان
بت زیباییمراق دهدشت 3225111  

 صنایعخودرو دهدشت 322269279 دهدشت خیابان شهید چمران علم وصنعت

اوریاطالعات¬عمران ، امورمالیوبازرگانی ،صنایعپوشاك ،فن دهدشت 32269818کوچه -خیابان سپاه -دهدشت  ایران  
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مصلی     شهید 

نورالدینی)آموزش وپرورش 

 قدیم(سمت چپ فرعی اول

امام خمینی جنوبیخیابان  آموزشگاه زیگورات  عمران دهدشت 32261137 

 آموزشگاه چهل ستون
دهدشت خیابان حوزه علمیه 

 برادران
 تاسیسات ،عمران دهدشت 3224888

-خ مفتح جنوبی -دهدشت پرنیان  صنایع پوشاك دهدشت 3226921 

2آتیه   
دهدشت جنب کمیته امداد امام 

 خمینی)ره(
،صنایعچرم،پوست،خز(بافت) ،صنایعپوشاك،صنایعدستی دهدشت 9304046956  

 مهر بانو
-کمربندی دادگاه-دهدشت 

بلوار آرام پور-جنب سایپا یدك  
 صنایعغذایی ،خدماتتغذیهای دهدشت 7441500

 بهاران
گچساران بالدیان غربی کوچه 

 بیت العباس
 دوگنبدا ن 32224192

 خدماتآموزشی،صنایعپوشاك،صنایعدستی

،بهداشتوایمنی، ( هایسنتیدوخت) ،هنرهایتجسمی،صنایعدستی(بافت)

 صنایع غذایی  ،مراقبتزیبایی

 آموزشگاه آزاد پیشرو
خیابان مدرس غربی  -گچساران 

آموزشگاه کامپیوتر پیشرو -  
اوریاطالعات¬صنایعچاپ ،فن دوگنبدا ن 2222206  

 آموزشگاه ره آورد

کوچه داروخانه  -گچساران 

طبقه باالی  -شبانه روزی 

 پوشاك نازبانو

اوریاطالعات¬برق  ،فن دوگنبدا ن 2227677  

1شکیال  
استان کهگیلسه راهی نبش 

6کوچه   
 مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 4221600

 آموزشگاه فروغ
گچساران،خیابان بشارت،کوچه 

 دوم،آموزشگاه فروغ
 دوگنبدا ن 32228989

 (دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،هنرهایتجسمی،صنایعدستی

 ،هنرهایتزئینی ،صنایعنساجی

 2وزشگاه دیاناآم
گچساران خیابان شیراز کوچه 

داروخانه شبانه روزی پاساژ 
 دوگنبدا ن 2225255

 خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعغذایی،کشاورزی

 (زراعی -باغی)  ،کشاورزی (آالت¬ماشین)
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ابریشم طبقه چهارم مجتمع 

 2آموزشی دیانای 

 آموزشگاه نخلک
روبرو -مدرس غربی-گچساران

 بیمه ایران
 مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 32222199

 آموزشگاه نقش بند

-خیابان بالدیان -گچساران

طبقه  -کوچه پشت بانک ملت 

 باالی پاساژامام علی

 عمران ، خدمات آموزشی ،هنر های تجسمی دوگنبدا ن 226241

 آموزشگاه مگاتکنیک
انتهای خابان مدرس غربی سمت 

 راست طبقه دوم
وگنبدا ند 9171408428  برق 

 آموزشگاه سوگند
 -میدان قدس سابق -گچساران

کوچه اول-جنب پل هوائی   
 مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 9394781002

 آموزشگاه کالسیک
جنب  -خیابان  شیراز-گچساران

10ساختمان پلیس +  
(دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،مراقبتزیبایی ،صنایعدستی دوگنبدا ن 32325343  

 السانا
خیابان  -الل اهمرجمعیت ح

 دانشگاه
 صنایع پوشاك دوگنبدا ن 2225319

 فن اوران خودرو
خیابان بالدیان جنب مسجد بیت 

 العباس
 صنایع خودرو دوگنبدا ن 32225953

 یاسمین
سیسخت خیابان مطهری روبروی 

 بانک تجارت
(دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی سی سخت 4726  

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

 حافظ
قلعه ریسی خیابان امام خمینی 

 )ره( پایین تر از بانک کشاورزی
اوری اطالعاتفن قلعه رئیسی 9179424219  

 فرزانگان
روبروی  -خ اصلی  -لنىه 

 ىبیرستان عالمه حلی
اوری اطالعاتفن لنده 32464554  

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

 یاس گل لنده
خ امام خمینی کوچه نصر  -لنده

منزل فتاحی -3  
 صنایعپوشاك ،صنایعچرم،پوست،خز لنده 32462488

 عمران  ،فناوری اطالعات لیکک 4823529 بهمئب لیکک خ امام برق صنعت

لیکک-بهمئی پروین اعتصامی  لیکک 744824401 

( دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی

چ‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)اوریاطالعات،صنایعدستی¬فن

(رم  

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

 مراقبت زیبایی لیکک 7444822309 لیکک خ رهبری آموزشگاه غزل

ITآموزشگاه آزاد  خلیج فارس   لیکک 9168721003 بهمئی لیکک خیابان امام 
اوریاطالعات،صنایعفلزی ¬امورمالیوبازرگانی،فن

 ،جوشکاریوبازرسیجوش ،صنایعفلزی

 عمران،فناوریاطالعات ، امور مالی و بازرگانی لیکک 2459 لیکک خ رهبری آموزشگاه آزاد داده پرداز

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

خیابان صیاد شیرازی-لیکک  برق صنعت  برق لیکک 32825066 

 نقش جهان
لیکک خیابان دانشجو جنب 

 مسجد جامع لیکک
 صنایع دستی )بافت( لیکک 32822444

اوری اطالعاتفن مارگون 33282703 مارگون فجر  

 مجتمع امیر کبیر
یاسوج خیابان سردار جنگل 

 جنوبی
 خدماتآموزشی،فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی یاسوج 2222321

 خیام
 -هجرت یک  -خیابان فردوسی 

 مجتمع اموزشی خیام
 یاسوج 33234080

 (باغیوزراعی) اوریاطالعات،کشاورزی¬رتباطات،فنعمران ،فناوریا

 ،امورمالیوبازرگانی

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

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

خ جمهوری-یاسوج  شجره طیبه اوری اطالعاتفن یاسوج 2234771   

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

شهید چمران -خ  چهره سازان  مراقبت زیبایی یاسوج 33233804 

 شمس
یاسوج خیابان طالقانی کوچه 

 بستنی بندی کامران
(دوختهایسنتی) نایعپوشاك،صنایعدستیص یاسوج 9171461038  

 مجتمع آموزشی شقایق
خیابان سردار جنگل -یاسوج

2درب  -3فرعی-جنوبی  
(دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی یاسوج 33222846  

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

بلوار بویراحمد یاسوج ونوس  مراقبت زیبایی یاسوج 2234640 

1یاسوج هجرت  سایه روشن  مراقبت زیبایی یاسوج 2220112 

 نگین
یاسوج سردار جنگل جنوبی 

 کوچه اول سمت چپ
 یاسوج 2234701

صنایعپوشاك،خدمات آموزشی ،هنرهای تجسمی ،هنر های تزئینی 

 ،صنایع چرم ،صنایع غذایی

 ستاره
.ساختمان 2م یاسوج خیابان معل

12سالمت واحد  
(دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعچرم،صنایعغذایی ،صنایعدستی یاسوج 7413385504  

 روژان

فلکه ساعت )میدان شهدای 

نیروی انتظامی( سردار جنگل 

3جنوبی کوچه سردار  

 یاسوج 9172012510

صنایعپوشاك،خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،هنرهایتزئینی، 

 ،بهداشتوایمنی ،صنایعدستی (بافت) ستیصنایعغذایی ،صنایعد

(دوختهایسنتی)  

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

 کالی
کوچه پشت  2یاسوج هجرت 

 استپ موبایل
 مراقبت زیبایی یاسوج 9381698565

 میخک سفید
قلعه مرکزی جنب  -سی سخت 

روزیآژانس پی  
 مراقبت زیبایی یاسوج 9175206596

 یاسوج 33220417 یاسوج جنب سینما دنا سابق ثامن الحجج

،خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،،صنایعغذایی،،بهداشتوایمنی،عمران،،

،امورمالیوبازرگانی ( باغیوزراعی) اوریاطالعات،کشاورزی¬فن

،گیاهانداروییوداروهایگیاهی (اموردامیوآبزیان) ،کشاورزی  

اوری اطالعاتفن یاسوج 2235556مرکز آموزش  2یاسوج خ معلم  فناوری اطالعات زاگرس  
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 بازرگانی

2یاسوج هجرت  آموزشگاه آتیه  یاسوج 9173418615 

،خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعچوب 

،صنایعپوشاك  (بافت) ،صنایعدستی

 عدستی،صنای (چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)،صنایعدستی

(فرش) ،صنایعچرم،پوست،خز ،صنایعدستی (دوختهایسنتی)  

2خ فردوسی نبش هجرت  پرهود  یاسوج 9136778574 

خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعپوشاك،،صنایعد

( بافت) ، هنرهایتزئینی،صنایعغذایی،صنایعدستی(فرش) ستی

اوریاطالعات ،عمران¬،فن  

 نگار
 28 سی متری معاد نبش شاهد

28 
 مراقبت زیبایی یاسوج 3336383

 پدیده
یاسوج خیابان سه جوب روبروی 

 بانک مسکن
 فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی یاسوج 9179412769

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

 صنعتی یاسوج
 -خیابان فردوسی  -یاسوج 

3هجرت   
اوری اطالعاتفن یاسوج 3323267  

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

 تار پود
یاسوج باهنر شش باالتر از 

 تاکسی تلفنی
(بافت) صنایعدستی یاسوج 3439013  

 سادات

دهدشت فلکه اصلی خیابان 

بازاروزبعد از پاساژسحر جنب 

 شیرینی فروشی فجر)دانشی(

 عمران،فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی یاسوج 32270380

3خیابان هجرت  -یاسوج هلوسات  امور مالی وبازرگانی یاسوج 09177208121 

خیابان رازی–لیکک  مهر  
0990737451

1 
 هنرهای تجسمی بهمئی

 صنایع پوشاك یاسوج 0914029898 روستای سرآبتاوه شیرین گل
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ام خمینییاسوج شصت متری ام هوش برتر  
0917744316

0 
 الکترونیک یاسوج
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