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 مقدمه:

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 

اجتماعی به عنوان متولی اجرای آموزشیهای فنیی و حرفیه ای  بیت ایام اسیتاای دوره هیای آموزشیی          تعاون، کار و رفاهو حرفه ای کشور وابسته به وزارت 

مهیارت افیراد شیاغر در حفیر ف     می اماید. هدف این سازمان ایجاد بستر الزم جهت مهارت آموزی افراد فاقد مهیارت و ارتقیا     اجرا لکتروایکیبصورت ارا

جیوار   ،اصیناف ، صنایع  ،زادان، پادگانعشایری ،روستایی، شهری، ،شعب ابتمراکز  مربوطه می باشد.دوره های آموزش فنی وحرفه ای در بخشهای آموزشی

تربیت ایروی کیار میاهر میورد اییاز بخشیهای      های ملی و بین المللی به منظور ع زماای مختلف در قالب استاادارددر مقاطو سکواگاههای غیر رسمی دااشگاه

به منظور ایجاد عدالت آموزشیی و   حالاجرا می شواد. آزادآموزشگاههای فنی و حرفه ای مراکز آموزشی و کشور توسط کشاورزیو  خدماتمختلف صنعت،

ااجام امور بیت ایام و پیشیرش مهیارت آموز،دفتر یه       فراهم  امودن فرصت برابر برای متقاضیان بهره مندی از این اوع آموزشها،اطالع رساای و تسهیر در

 تدوین گردیده است. 9316سال  سه ماهه دوم معرفی دوره های آموزشی پیش بینی شده برای

 تعاریف: -1

الزم و بیه فعلییت رسیاادن     و عملی است که با هدف ارتقا  داایش افیراد و ایجیاد مهارتهیای     اظریمجموع آموزشهای فنی و حرفه ای: هایآموزش -0-0

های اهفته در ایشان اجرا می گرددو مهارت آموزان رابرای احراز شغر،حرفه و کسب وکار در مشیاغر گوایاگون تیا سیموخ مشیخد آمیاده       استعداد

 اموده و توااایی آاان رابرای ااجام کار و فعالیت در حفر ف مختلف افزایش می دهد.

محدوده آموزش را برای اجرا و ارزشییابی   ،عملی، اظریمجموعه ای از سر فصلهای آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان استاندارد آموزشی: -0-2

 مشخد مینماید.

برای تفکیکرشیتهها و زییر مجموعیه     (ISCO)مجموعه ای از اعداد قراردادی میباشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغرکد استاندارد: -0-3

 گردد.می ملی تغییراتی در این کدها منظور  استفادهدر کشورهای مختلف برای معموالً وه تعیین شده است هر رشت

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استتاناارداای مموزیت ج ت تن انت تای ددیته دمرز مموزیت  متورد نوتن مت   وان تا بته ب ت              :نکته 

 مناتعه نمای ا.http://research.irantvto.irاز طنیه ساین سازمان مموزش ف   م حنفه ای کشور به نشان   استاناارداای مموزی  

 درجهتقسییم   هاربیااگر میزان مهارت و توااایی فرا گرفته شده توسط مهیارت آمیوز در طیی ییک دوره آموزشیی میی باشیدکه بیه         مهارت : سطوح -0-4

 میشواد:

 متقاضیان در بخشهای زیر اطالق می گردد:ممابق استااداردهای تدوین شده سازمان، به آموزشهای :سهمهارت درجه  -0-4-0

 مهارت سمح سه صنعت ساختمان -الف

 مهارتهای قابر ارائه به افراد کم توان ذهنی -ب

 دومهارت درجیه  د،آموزشهای مقدماتی که به مهیارت آمیوزان مبتیدی ارائهمیشیو    ممابق استااداردهای تدوین شده سازمان، به مهارت درجه دو: -0-4-2

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

ارائیه   دودارایده گواهینامیه مهارتدرجیه     ممابق استااداردهای تدوین شده سازمان،به آموزشهای تکمیلی که به مهارت آموزانمهارت درجه یک:  -0-4-3

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

 باشد.

 مهیارت درجهییک ارائیه     ممابق استااداردهای تدوین شده سازمان،به آموزشهای تخصصی کیه بیه مهیارت آمیوزان دارایده     مهارت کارگر ماهر: -0-4-4

 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 : -0-5

 . شرکتمی امایدبه شخصی اطالق می شود که در یکی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگیری مهارت مهارت آموز: -0-6

 .استکشاورزی و ، فرهنگ و هنر  خوشه آموزشی اصلی شامر صنعت، خدمات  هار دوره های آموزشفنی و حرفه ای در خوشه آموزشی: -0-7

 به تعدادی از حفر ف آموزشی که از اظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار میگیراد، گروه آموزشی گفتهمیشود.گروه آموزشی: -0-8

آموزش های اظری و عملی که در قالب استاادارد آموزشی با استفاده ازتجهییزات و امکاایات الزم توسیط مربیی در ییک       مجموعه به:دوره آموزشی  -0-9

 زمان مشخد به مهارت آموز ارائه میشود.

 شود. جهت اجرای یک فعالیت ااتظارمی رود شغر گفته میخاص که از یک شخد در سمح مورد اظربه مجموعه ای از وظایف و تواامندیهای شغل: -0-01

 به مجموعه ای از  ند شغر همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده ااد حرفه گفته می شود.حرفه: -0-00

واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقا  مهارت افراد به ارائه آموزشیهای رایگیان بصیورت دولتیی     :یمرکز آموزش -0-02

 :ته تقسیم می شواددس دواین مراکز به ، اقدام می اماید
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این مراکز فاقد امکاایات شیبااه   که این مراکزبااجرای دوره های آموزشی در اوبتهای صبح و عصر برای مهارت آموزان فعالیت مینمایند مراکز روزانه: -0-02-0

اوبیت بیرای بیرادران ودر اوبیت مخیالف بیرای        ییک این مراکز از اظر اوع جنسیت مهارت آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو منظوره ) روزی میباشند.

 ( تقسیم می شواد.خواهران

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

ارائیه آموزشیهای فنیی و    اسبت به کشور واحد آموزشی غیر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: -0-03

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

می توااند به مرکز مربوطیه کیه   محر جغرافیایی، زیر اظر یکی از مراکز آموزشی فعالیت می امایند. لشا متقاضیان در صورت وجود مشکالت آموزشی 

 درج گردیده است، مراجعه امایند. 7در جدول شماره 

 آمده است. 99اام، شماره تماس و آدرس آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان در جدول شماره  نکته :

 تجهییز شیده و کیارآموزان در آاجیا زییر اظیر مربیی مجیرب         در بخیش اظیری و عملیی    است که برای اجرای دوره هیای آموزشیی    فضاییکارگاه:  -0-04

 های مصوب کسب می امایند.اساس استااداردمهارتهای الزم رابر

 .مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی درآن اجرا می شودنوبت های آموزشی:  -0-05

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 91 7:33 صبح

 91 91 عصر

 تبصره:

 کاهش یابد. مدت زمان اوبت آموزشیدر اوبت های آموزشی مشکور ممکن است برای دوره های آموزشی کوتاه مدت،  -9

 قابر تغییر است.آموزش فنی و حرفه ای  ساعات شروع و پایان اوبتهای آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با اظر اداره کر -1

ضیمن همیاهنگی بیا اداره کیر بیه عهیده       ،و ضوابطفنی و حرفه ای آزاد با توجه به شیرایط   اوبت بندی آموزشی برای آموزشگاههای -3

 آموزشگاه میباشد.

آن بخش از آموزشهایی که در شهرهای فاقد مرکز آموزشی زیر اظر یکیی از مراکیز آموزشیی بصیورت موقیت      به :شهری  شعبدر بخش آموزش  -0-06

 شیییهری گفتیییه  شیییعبآموزشیییهای بخیییش  ،متقاضییییان اجیییرا میییی گیییرددبیییرای ییییک ییییا  نییید دوره جهیییت پوشیییش اییییاز آموزشیییی 

 می شود.

زیر اظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت بیرای ییک ییا    و عشایربخش از آموزشهایی که در روستاها  به آن: و عشایر در روستا بخش آموزش -0-07

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

آن بخش از آموزشهایی که در پادگااهای اظامی و ااتظامی زیر اظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای یک ییا  به پادگان: در بخش آموزش  -0-08

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

در قالیب  اصیناف  بنگاههیای اقتصیادی )واحید هیای صنعتینمعدای(و    شاغلین  برایآن بخش از آموزشهایی که به : و اصنافصنایع در بخش آموزش -0-09

قالب تفاهمنامه در مراکیز  ابیت   یا در و ضمن کاراختصاصی  آموزشی و فضاهایشهرکهای صنعتی مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقا  مهارت 

آموزشهای بخش صینایع گفتیه میی     ،بصورت موقت برای یک یا  ند دوره جهت پوشش ایاز آموزشی اجرا می گردد دفتر آموزش درصنایعزیر اظر 

 شود.

آن بخش از آموزشهایی که در مراکز جوار دااشگاهی زیر اظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای مراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -0-21

 .آموزشهای بخش جوار دااشگاهی گفته می شود ،ند دوره جهت پوشش ایاز آموزشی دااشجویان متقاضی اجرا می گرددیک یا  

 : اجرای دوره های آموزشی در پادگانها فقط خاص متقاضيان همان مجموعه ميباشد.0تبصره

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

آموزاای که  دوره  آموزشی را بصورت کامر بر اساس استاادارد آموزشی طی اموده و در آزمون هیای  مهارت به آزمون و مزایای گواهينامه مهارت:  -0-20

 .می شود گواهینامه مهارت اعما ،موفق به کسب حداصاب قبولی می شواد ،پایاای که بصورت کتبی و عملی برگزار می شود

 شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشيابی:   -0-20-0

 در آزمون کتبی 03کسب حداقر امره  -9

 در آزمون عملی 73کسب حداقر امره  -1

 % آزمون عملی70% آزمون کتبی و10در آزمون های عملی و کتبی با ضریب وزای  73کسب حداقر معدل  -3
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 مزایای گواهينامه مهارت: -0-20-2

 اعتبار بین المللی   رایدا -0 

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

 احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاههای مشمول طرخ طبقه بندی مشاغر -3

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

 بر اساس ضوابط مربوطهامکان برخورداری از تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی ازد بااک ها  -5

 اولویت در صدور پروااه کسب   -6

 

 شرایط وضوابط پذیرش مهارت آموز:  -2

 شرایط عمومی:  -2-0

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان پشیرفته شده در قااون اساسی   -9

 احزاب و گروههای محارب با اظام جمهوری اسالمیاداشتن عناد و عدم هواداری از  -1

 اداشتن فساد اخالقی  -3

 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -1

  بت اام اتباع خارجی بر اساس تفاهم اامه های منعقده مابین سازمان و اهادهای ذیربط در مراکز آموزشی مجاز است. -0

 وزشگاه های آزاد مجاز است. بت اام اتباع خارجی دارای مجوز اقامت از دستگاه های ذیربط در آم -6

 شرایط اختصاصی : -2-2

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

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

 اا پیوسته به عنوان پیش ایاز برای متقاضیان شرکت دردوره های آموزشی کارگر ماهر یک درجهداشتن گواهینامه مهارت  -

 برخورداری از توااایی جسمی  الزم متناسب با رشته مهارتی -

 سال 90حداقر شرط سنی  -

 ییا قیيق قیانونی امکیان پی یر     سال در آموزشگاه های فنیی و حرفیه ای آزاد بیا اجیازه کتبیی ولیی و        05تا  02: ثبت نام متقاضيان بين 0تبصره

 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

 و ااتظامی متقاضیان مرد الزم است یکی از شرایط مشروحه ذیر را دارا باشند: بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی ایروهای اظامی

 کارت پایان خدمت -

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

 عدم مشمولیت تا زمان شرکت در آزمواهای پایان دوره آموزشی -

تا زمان شرکت در آزمواهای پایان دوره مشروط به عدم تداخر براامیه تحصییلی متقاضیی بیا     استفاده از معافیت تحصیلی آموزش و پرورش یا آموزش عالی  -

 زمان برگزاری دوره آموزشی

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

 طالب حوزه های علمیه -

 

 

 

 :م مموزیگاا ای مزاد مموزش درمناکزمموزی ضوابط مینایط کل   -3

و ااضیباطی سیازمان و آییین اامیه احیوه تشیکیر و اداره       مهارت آموزموظف است کلیه ضوابط ومقررات عمومی مرکزراطبیق آییین اامیه هیای آموزشیی       -9

 رعایت اماید.هیئت محترم وزیران  91/0/10آموزشگاههای آزاد مصوب 



 5صفحه 
 

درقبال ایجاداشتغال برای افرادآموزش دیده اداراد ولی درصورت درخواست صنایع وبنگاههای کارییابی اسیبت بیه معرفیی     مراکزآموزشی هیچگواه تعهدی  -1

 افرادواجدشرایط اقدام می امایند.

میدت دوره  درصید  90غیبیت غیرموجیه بییش از   ، مهارت آموزان موظف هستند براامه های کاری خود را براساس براامه های آموزشی مراکزتنظیم امایند -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

 بت اام در دوره هیای آتیی در کیر    مهارت آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی اسبت به ترک دوره اقدام امایند، حداقر به مدت شش ماه از  -1

 کشور محروم خواهند شد.

 شند.مهارت آموزاای که با توجه به اظر کمیته ااضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد اموده ااد موظف به جبران و پرداخت خسارت می با -1

 

 نحوز پذینش م ارت مموز:-5

 پایگاههای،شیهری  شیعب ،ه های آموزشی مراکز  ابت آموزشیدوره های آموزشی،  بت اام در کلیه دوربه منظور تسهیر در امور  بت اام متقاضیان شرکت در 

 الکتروایکیی آزاد سیمح اسیتان بصیورت     فنیی و حرفیه ای   آموزشگاههای و، مراکز جوار دااشگاه صنایع یآموزش مراکز،هاپادگاا یآموزشمراکز،آموزش روستایی

مربوطیه  «ییا آموزشیگاه فنیی و حرفیه ای آزاد    برگ معرفی متقاضی به مرکز آموزشی »صورت می گیرد و متقاضیان پس از ااجام مراحر  بت اام موفق به اخش 

حیر  مو آدرس  محیر برگیزاری دوره   ، مشخصات فرد،مشخصات دوره آموزشی، زمیان دقییق مراجعیه فیرد بیه      شماره پروادهکه این برگه حاوی ، خواهند شد

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

( تکمیلیی ی )در صورت ااتخاب  دوره هیا  پیشنیازو گواهینامه مهارت   مقررات وظیفه عمومی 3-1مدرک مربوطه با توجه به شرایط مندرج در بخش تحصیلی، 

 مربوطه مراجعه امایند.یا آموزشگاه (به مرکز آموزشی  3فرم شماره  –ادر شده پس از اتمام  بت اام اینتراتی ص) فرم  یا آموزشگاه و برگ معرفی به مرکز

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

رفتیه  یزمااهای مشخد شده برای هردوره آموزشی ابتدا درآزمون ورودی و مصاحبه حضوری شرکت اموده و پس ازموفقیت درآاها به عنوان مهارت آمیوز پش 

 میشواد.  

 

 راا مای انت ای دمرز مموزی : -5

 هر متقاضی می بایست دوره آموزشی مورد اظر خود را با در اظر گرفتن موارد ذیر ااتخاب اماید:

عالقیه و اییاز واقعیی    با توجه به اینکه موفقیت در فراگیری هر مهارت مستقیماً با عالیق و ایاز متقاضی در ارتباط است، لشا متقاضی میبایست متناسب با  -6-9

 خود اسبت به ااتخاب دوره آموزشی اقدام اماید.

در ابتدا اسبت به شناخت کامر شغر مورد اظر و آینیده   یداز آاجا که هدف از فراگیری مهارت برای متقاضیان عمدتاً ایجاد اشتغال میباشد،لشا متقاضیبا -6-1

 خاب اماید.شغلی آن اقدام و سپس دوره آموزشی متناسب با آن را اات

بیر ایین اسیاس اسیبت بیه       بایید با توجه به محتوای استااداردهای آموزشی،حداقر مدرک تحصیلی الزم جهت هر دوره منظور شده است،لشا متقاضییان   -6-3

 ااتخاب دوره آموزشی اقدام امایند.

با توجه به براامه کاری خود و عدم تداخر آن بیا زمیان برگیزاری دوره     بایدبا عنایت به ضرورت حضور کامر متقاضی در حین دوره آموزشی، متقاضی  -6-1

 آموزشی، اسبت به ااتخاب دوره آموزشی اقدام اماید.

پیش ایازهای مندرج در اسیتاادارهای  با توجه به  بایدبا توجه به لزوم رعایت پیش ایاز در دوره های آموزشی سموخ درجه یک و کارگر ماهر ، متقاضی  -6-0

 اسبت به ااتخاب دوره آموزشی اقدام اماید.ی مربوط به هر دوره،آموزش

 ساعت آموزش در ماه ااتخاب اماید. 113متقاضی امی توااد دو دوره آموزشی بصورت همزمان )دارای تداخر زماای( و یا بیشتر از -6-6

 نکات مهق:  

غلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموزشی بهره منید شیوند، میی    متقاضيانی که تمایل دارند بصورت الکترونيکی از خدمات مشاوره و هدایت ش -0

، بخیش پیهوهش ،زییربخش     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

از کارگاههیای آموزشیی مراکیز بازدیید      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 پایانیاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدولهای چنانچه متق -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.

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

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

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

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

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

 

 نحوز ثبن نام: -6

 بیت ایام    سیامااه ااجام می شود.متقاضیان  بت اام می توااند بیا مراجعیه بیه     الکتروایکی بت اام از متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی فقط بصورت  -7-9

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

 ر ه،  بت اام امایند.این دفت 1براساس ایاز آموزشی و عالقه و با در اظر گرفتن بند  در این دفتر ه

 

 

 مراحر  بت اام: -7-1

و پس از ممالعیه دقییق توضییحات دوره هیای آموزشیی       بت اام الکتروایکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامااهمتقاضی باید با مراجعه به  7-1-9

 اسبت به ااتخاب دوره آموزشی مورد اظر خود اقدام اماید.  مشاوره و هدایت آموزشی 

 وره و هیدایت آموزشیی و  اریال معادل سه هزار تومیان بابیت مشی    33333توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی مبلغمتقاضیان الزم است با  7-1-1

بخیش خریید   از طرییق مراجعیه بیه    تومان بابت  بت اام هر دوره آموزش فنی و حرفه ای پرداخت امایند که و سیصد ریال معادل دو هزار  13333

 و پرداخت از طریق شبکه شتاب امکان پشیر می باشد. بت اام الکتروایکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامااهری کارت اعتبا

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

)پیش ایویس اطالعیات دوره    1)پیش اویس اطالعات فردی( و فرم شماره 9فرم شماره متقاضیان پس از ممالعه دقیق مفاد دفتر ه راهنما الزم است  7-1-3

 م اماید.ااتخابی( این دفتر ه را تکمیر و پس از اطمینان از صحت اطالعات اسبت به  بت اام در سامااه  بت اام الکتروایکی دوره های آموزشی اقدا

اسکن اموده و فاییر آن را بیرای ارسیال در سیامااه  بیت ایام الکتروایکیی دوره هیای         متقاضی باید یک قمعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیر  7-1-1

 آموزشی آماده اماید.

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

 :برداری قرار می گيرد شناسایی و گواهينامه مهارت مورد بهره

 ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 933با درجه وضوخ   6×1یا  3×1در قمع فایر مربوطه الزم است  -الف

 ت باشد.یکیلو با 73حجم فایر تصویر ارسالی باید کمتر از  -ب

 پیکسر باشد. 333×133پیکسر و حداکثر 133×333ابعاد تصویر ارسالی باید حداقر -پ

 گواه حاشیه زائد باشد.یه شده و فاقد هرباید در جهت صحیح و بدون  رخش ته تصویر-ت

ویر تصویر متقاضی باید واضح و مشخد بوده و ا ر مهر ، منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش شدن و اامشخد بودن  هیره متقاضیی میشیود در تصی    -ث

 وجود اداشته باشد.

 باشد.پس زمینه تصویر باید کامالً سفید  -ج

بیییه اشیییاای  سیییامااه  بیییت ایییام الکتروایکیییی دوره هیییای آموزشیییی  متقاضییییان پیییس از آمیییاده امیییودن فاییییر تصیییویری و اطالعیییات الزمبیییه    

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

 در سامااه اسبت به ااتخاب دوره آموزشی مورد اظر اقدام اماید. متقاضی می توااد بر اساس تعیین اام استان، اام حرفه، جنسیت و...

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   0 )پرواده  شمارهگام بعدی پرداخت وجه  بت اام دوره )های( ااتخابی است. برای این منظور اطالعاتی را که در کارت اعتباری دریافت کرده اید شامر 

و اطالعیات  را ااتخیاب  « شروع  بت ایام »سپس گزینه  ،در مربوطه مشاهده میشود با دقت وارد اماییدرقمی( را به همراه عبارتی که داخر کا 6 ) شناسه پرداخت

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

 ت کرات مهق:  

 ورود کليه اطالعاتی که با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامی است. -0

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 شدو همچنين عدم رعایت شرایط ززم ارائه خواهدشدآزمون 

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

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

، مشخصیات فرد،مشخصیات دوره آموزشیی،    ه پروادهشماررا که حاوی « به مرکز آموزشیمتقاضی برگه معرفی »پس از تایید اهایی اطالعات، متقاضی  7-1-0

مشاهده خواهند کرد که الزم است اسبت به  یاپ و اگهیداری آن تیا     ،زمان دقیق مراجعه فرد به مرکز آموزشی و آدرس مرکز آموزشی خواهد بود

 مربوطه اقدام امایند.یا آموزشگاه زمان مراجعه به مرکز آموزشی 

اام کاربری و رمز ورود دائمی جهت اطالع کارآموز از وضعیت کلیه دوره های آموزشی ااتخابی در هر زمان توسیط   با توجه به اینکه برای هر متقاضی 7-1-6

لشا به متقاضیان تاکید میی   ،سامااه  بت اام الکتروایکی تولید خواهد شد و استفاده از آن جهت اطالع از اتایج آزمون های پایان دوره ضروری می باشد

 اگهداری آن اقدام امایند. گردد اسبت به حفظ و

 :مهلت ثبت نام -7

یک ماه قبر از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز قبر از زمان پیشیرش اهیایی ادامیه    از  اهایی شده در پرتال جامع سازمان بت اام دوره های آموزشی 

 دارد. در ضمن بازه زماای فوق قابر تغییر بوده و در اختیار رئیس مرکز مربوطه می باشد.

لشا به متقاضیان توصیه می شود در همیان روزهیای اولییه     بسته خواهد شد.  بت ااموبا تکمیر ظرفیت سامااه  با توجه به اینکه مهلت  بت اام محدود است

 اسبت به  بت اام اقدام امایند.

 شیرش اهایی به مرکز مربوطه مراجعه امایند.تشکر مهم: ضرورت دارد کلیه متقاضیان در زمان درج شده در فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت ااجام پ

 

 پیش نویس اطالعات فردی -1فرم شماره 

 * اام پدر: -3 * اام خااوادگی: -1 * اام: -9

 * جنسیت:- 1

      زن مرد 

 * شماره ملی: -6 * شماره شناسنامه: - 0

          

 
 تاریخ تولد:*-7

 روز           ماه                 سال     

        3 9 
 

 * محر تولد: -9

 

 : *وضعیت تاهر-1

 

 * تابعیت: -1 دین:-93

 وضعیت تحصیلی:*-91

 آموز دااش 

 دااشجو 

 فارغ التحصیر 

 عدم اشتغال به تحصیر 

 مقمع تحصیلی: *آخرین -93

ابتداییپایان دوره راهنمایی 

           دیپلمفوق دیپلم 

   کارشناسیکارشناسی ارشد 

 دکتری 

 رشته تحصیلی: -91

 

   :آخرین مقمع تحصیلی معدل -96 : گرایش-90

 وضعیت اشتغال: *-91 وضعیت اظام وظیفه: *-97

 قبالً شاغر)بیمه بیکاری( بیکار 

 کارجو     شاغر  دااشجو 

 دااش آموز    سرباز خااه دار 

 محر اشتغال:-91
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 وضعیت ایثارگری:-13

                خااواده شهدا خااواده جاابازان 

            خااواده آزادگانزمنده     ر 

 عضویت در بسیج: -19

               فعالعادی 
 

 وضعیت جسماای:*-11

          سالم               بیمار قلبی 

کم توان ذهنی 

 

 کد پستی ده رقمی: *-13

          
 

 شماره تلفن  ابت : *-11

 شماره تلفن:
 

 پیش شماره:

 شماره تلفن همراه:*-10

 

 پست الکتروایک:-16

 آدرس محر سکوات: * -17

  استان :                            شهرستان:                                  شهر :                                   خیابان :

 کو ه:                             پالک :

 فراخواای فایر تصویر متقاضی: *                                             -11

 

 

 

 

Browse 
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 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2فرمشماره 

 معرفی شده از:*-11

     بیمه بیکاری  آموزش و پرورش    دااشگاه 

   کمیته امداد   بسیج    اصناف 

 صنایع   آزاد :سایر   اام 

/آموزشگاا  ملگ     نام مرکز آموزشی-23 اام شهرستان محر برگزاری دوره: -39 اام استان محر برگزاری دوره: *-33
 برگزاری دور : *

 امیباشم  متقاضی استفاده از امکااات شبااه روزی میباشم  -36

  

 

 

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

متقاضی محترم: مراحر  بت اام شما با موفقیت به شرخ ذییر صیورت پشیرفت.مقتضیی اسیت در زمیان      

همراه داشتن اصر شناسنامه،کارت ملی،مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت )در صیورت  مشخد شده با 

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

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

 عکس

 متقاضی

 اام: شماره پرواده:

 شماره ملی: اام پدر: اام خااوادگی:

 تاریخ شروع دوره: اام دوره آموزشی: کد دوره آموزشی:

 تاریخ آزمون پایان دوره: اوبت آموزشی: تاریخ خاتمه دوره:

 شماره تماس متقاضی: متقاضی استفاده از امکااات رفاهی:

 زمان مراجعه به مرکز آموزشی/ آموزشگاه آزاد:

 مورخ:                 ساعت:                   روز:        
 آدرس محر سکوات متقاضی:

 :محر برگزاری دورهآدرس 

 آدرس وب سایت مرکز آموزشی/آموزشگاه آزاد:                                                   شماره تماس:
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 معرفی متقاضی غیر بومی از استانهای دیگر -4فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................. 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 عليکق

 . با عنایت به تقاضای آقای / خانق .......................... فرزند.................... با شماره پرونده..................،احتراماً     

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

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

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مب ول فرمایند.

 

 

 کهگيلویه و بویراحمدمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان                                              

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 توضیحات مربوط به جداول : -9

متقاضیان  بیت  ها را اشان می دهد )پیوست(.در مراکز  ابت دولتی در استاا پی  بی   یازعناوین دوره های آموزشی: 1جدول شماره 

 اییییییییییییییییییییییییییییام در مراکییییییییییییییییییییییییییییز  ابییییییییییییییییییییییییییییت دولتییییییییییییییییییییییییییییی   

 استخراج امایند . می توااند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این مراکز را از این جدول

. متقاضیان  بیت ایام در دوره   )پیوست(را اشان می دهد استان شعب شهریپی  بی   یازعناوین دور های آموزشی : 2جدول شماره 

 هییییییییییییییییییییییییییییای آموزشییییییییییییییییییییییییییییی شییییییییییییییییییییییییییییعب شییییییییییییییییییییییییییییهری 

 می توااند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این بخش را از این جدول استخراج امایند .

 . )پیوست(استان را اشان می دهد زادااهایپی  بی   یازعناوین دور های آموزشی : 3جدول شماره 

 . )پیوست(استان را اشان می دهد پادگااهایپی  بی   یازعناوین دور های آموزشی : 4جدول شماره 

 

. متقاضیان  بت ایام در دوره   )پیوست(سیار روستاییاستان را اشان می دهد پی  بی   یازعناوین دوره های آموزشی: 5جدول شماره 

 هییییییییییییییییییییییییییییییییییییییای آموزشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی روسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتایی  

 می توااند اطالعات این بخش را از این جدول استخراج امایند.

. متقاضیان  بت اام در دوره  )پیوست(استان را اشان می دهد عشایریسیار  پی  بی   یازعناوین دوره های آموزشی: 6جدول شماره 

 عشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییایریهییییییییییییییییییییییییییییییییییییییای آموزشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  

 این بخش را از این جدول استخراج امایند. می توااند اطالعات

. کلییه  )پیوسیت( در صنایع و آموزش اصناف استان را اشان می دهد پی  بی   یازعناوین دوره های آموزش: 8و 7ول شماره اجد

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

 اقدام امایند. رکنااآن مجموعهخصوص  بت اام کا

، دااشجویان دااشیگاه هیا و   )پیوست(جوار دااشگاهی استان را اشان می دهدپی  بی   یازعناوین دوره های آموزشی : 9جدول شماره 

 ز این جدول استخراج امایند.مراکز علمی می توااند جهت شرکت در دوره های آموزشی مورد اظر اطالعات الزم را ا

 .)پیوست(سکواتگاههای غیر رسمی استان را اشان می دهدپی  بی   یازعناوین دوره های آموزشی: 11جدول شماره 

 عناوین دوره های آموزشی در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان را اشان میی دهید. متقاضییان شیرکت در     : 11جدول شماره 

ههای آزاد فنی و حرفه ای می توااند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این آموزشگاهها را از این جدول استخراج آموزشگادوره های آموزشی 

 .)پیوست(امایند

 اطالعات مربوط به مراکز  ابت آموزشی استان را  اشان می دهد.: 12جدول شماره 

 رفه ای استان را اشان می دهد.اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد فنی و ح: 13جدول شماره 
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 عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده درکارگاه ثابت شهری استانکهگیلویه و بویراحمد-9جدول شماره 

نام  نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره ردیف

کارگاه/پادگان/آموز

عیش در صنا  

نوبت 

یآموزش  

تیظرف تیجنس  زمان  

 آموزش

دوره انیپا شروع دوره  

ثابت  كارگاه 1

یشهر  

 لیرکاراتومبیتعم 2611358

 ینیبنز یسوار یها

  

مرکز شماره هشت  باشت

 باشت)دومنظوره(

کیکارگاه اتومکان  13971223 13970629 720 زن 12 عصر 

ثابت  كارگاه 2

یشهر  

 لیاتومب رکاریتعم 2631741

 ینیبنز یسوار یها

* 2درجه   

مرکز شماره هشت  باشت

 باشت)دومنظوره(
کیکارگاه اتومکان  13980327 13970724 720 مرد 18 صبح 

ثابت  كارگاه 3

یشهر  

کار روغن  ضیتعو 2708006

سبک یخودروها  

مرکز شماره هشت  باشت

 باشت)دومنظوره(

یکارگاه جوشکار  13971215 13971012 110 مرد 15 صبح 

ثابت  كارگاه 4

یشهر  

کار  کیالکترون 2621369

* یصنعت  

راحمدیبو  ازدهیمرکز شماره  

اطالعات  یفن اور

)دومنظوره(اسوجی  

کیکارگاه الکترون  13980222 13970711 715 مرد 20 صبح 

ثابت  كارگاه 5

یشهر  

 1درجه  PLC کارور 2621582

* 

راحمدیبو  ازدهیمرکز شماره  

اطالعات  یفن اور

)دومنظوره(اسوجی  

کیکارگاه مکاترون  13980211 13970711 272 مرد 20 صبح 

ثابت  كارگاه 6

یشهر  

 2درجه  PLC کارور 2622521

* 

راحمدیبو  ازدهیمرکز شماره  

اطالعات  یفن اور

)دومنظوره(اسوجی  

کیکارگاه مکاترون  13980216 13970712 272 مرد 20 صبح 

ثابت  كارگاه 7

یشهر  

 لیاتومب رکاریتعم 2623948

 ینیبنز یسوار یها

* 2درجه   

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
کیکارگاه اتومکان کسرهی   13980228 13970721 720 مرد 25 

ثابت  كارگاه 8

یشهر  

کار  میتون اپ )تنظ 2623961

* 2موتور( درجه   

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
)برق  پایکارگاه سا

 خودرو(

کسرهی  13980215 13970721 480 مرد 20 

راحمدیبوبرق  رکاریتعم 2623967ثابت  كارگاه 9 کسرهی)برق  پایکارگاه سا کیمرکزشماره    13980218 13970721 480 مرد 20 
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یشهر * 2خودرو درجه   اسوجی   خودرو( 

ثابت  كارگاه 10

یشهر  

 جیپک رکاریتعم 2623974

* یشوفاژ گاز  

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
کارگاه حرارتي و 

 پكیج

کسرهی  13980229 13970721 372 مرد 20 

ثابت  كارگاه 11

یشهر  

ابگرمکن  رکاریتعم 2623976

)کار و  یوارید

 دانش(

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
کارگاه حرارتي و 

 پكیج

کسرهی  13980304 13970721 240 مرد 20 

ثابت  كارگاه 12

یشهر  

کف  ستمیلوله کش س 2623984

ییگرما  

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
کارگاه حرارتي و 

 پكیج

کسرهی  13980128 13970714 200 مرد 20 

ثابت  كارگاه 13

یشهر  

 یکولر اب رکاریتعم 2623988

 )کار و دانش(

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
کارگاه لوازم 

یچیپ میو س یخانگ  

کسرهی  13980216 13970721 210 مرد 20 

ثابت  كارگاه 14

یشهر  

 رکارینصاب  وتعم 2623990

 یگاز یکولرها

لتیواسپ یپنجره ا  

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
کارگاه لوازم 

یچیپ میو س یخانگ  

 13980308 13970721 300 مرد 20 صبح

ثابت  كارگاه 15

یشهر  

دستگاه  رکاریتعم 2623993

سرد کننده  یها

 یو تجار یخانگ

 )کار و دانش(

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
یکارگاه عموم کسرهی   13980226 13970812 480 مرد 20 

ثابت  كارگاه 16

یشهر  

* 2تراشکار درجه  2623999 راحمدیبو   کیمرکزشماره  

اسوجی  

 یکارگاه تراشکار

یو فرزکار  

کسرهی  13980312 13970721 640 مرد 20 

ثابت  كارگاه 17

یشهر  

درجه  CNC تراشکار 2624007

2 *  

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  

 یکارگاه تراشکار

یو فرزکار  

کسرهی  13980224 13970721 260 مرد 20 

ثابت  كارگاه 18

یشهر  

درجه  CNC تراشکار 2624058

1 *  

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
 یکارگاه تراشکار

یو فرزکار  

کسرهی  13980128 13970721 140 مرد 20 

ثابت  كارگاه 19

یشهر  

)کار و  انهیکاربر را 2631907

 دانش(

راحمدیبو  ازدهیمرکز شماره  

اطالعات  یفن اور

)دومنظوره(اسوجی  

 انهیکارگاه را

 شماره دو

 13980322 13970728 300 مرد 20 صبح
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ثابت  كارگاه 20

یشهر  

 زاتیتجه نیتکنس 2633485

کوچک یشبکه ها  

راحمدیبو  ازدهیمرکز شماره  

اطالعات  یفن اور

)دومنظوره(اسوجی  

 انهیکارگاه را

کیشماره   

 13971125 13970801 304 مرد 20 صبح

ثابت  كارگاه 21

یشهر  

کن )  زیابزار ت 2633566

(  * عیصنا  

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  

 یکارگاه تراشکار

یو فرزکار  

 13980229 13970725 165 مرد 20 عصر

ثابت  كارگاه 22

یشهر  

سیبرنامه نو 2633602  CNC 

* 2درجه   

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  

 یکارگاه تراشکار

یو فرزکار  

کسرهی  13980219 13970725 120 مرد 20 

ثابت  كارگاه 23

یشهر  

پرورش دهنده زنبور  2638591

 عسل

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  

 یکارگاه کشاورز

)پرورش قارچ و 

 زنبورعسل(

کسرهی  13971009 13970807 200 مرد 20 

ثابت  كارگاه 24

یشهر  

)کار و  انهیکاربر را 2648315

 دانش(

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  

یکارگاه عموم کسرهی   13980222 13970807 300 مرد 20 

ثابت  كارگاه 25

یشهر  

ورقکار ) نازک کار  2653090

) 

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  

 نتیکارگاه کاب

یساز  

کسرهی  13971223 13970812 564 مرد 20 

ثابت  كارگاه 26

یشهر  

 یلوله کش لوله ها 2653160

( یقی)تلفیمریپل  

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  

کارگاه حرارتي و 

 پكیج

کسرهی  13971228 13970812 140 مرد 20 

ثابت  كارگاه 27

یشهر  

تعمیرسیستم هاي  2655806

 مولد قدرت خودرو

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
)برق  پایکارگاه سا

 خودرو(

 13971220 13970814 90 مرد 20 صبح

ثابت  كارگاه 28

یشهر  

 ونیکاربر اتوماس 2657449

یادار  

راحمدیبو  ازدهیمرکز شماره  

اطالعات  یفن اور

)دومنظوره(اسوجی  

 انهیکارگاه را

کیشماره   

 13971109 13970819 230 مرد 20 عصر

ثابت  كارگاه 29

یشهر  

راحمدیبو قالب باف پوشاک 2660441 مرکز شماره دو   

-) خواهراناسوجی

حضرت 

 معصومه ٌص(

 عیکارگاه صنا

یدست  

 13971209 13970826 217 زن 20 صبح

ثابت  كارگاه 30

یشهر  

راحمدیبو نقشه بردار  2665481  کیمرکزشماره  

اسوجی  
کارگاه صنعت 

 ساختمان

 13971026 13970828 210 مرد 20 صبح
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ثابت  كارگاه 31

یشهر  

رله  یسیبرنامه نو 2679793

ریبرنامه پذ  LOGO 

هیبا دستورات پا  

راحمدیبو  ازدهیمرکز شماره  

اطالعات  یفن اور

)دومنظوره(اسوجی  

کیکارگاه مکاترون  13971019 13970913 80 مرد 20 عصر 

ثابت  كارگاه 32

یشهر  

مونتاژ کار و نصاب  2692083

برق * یتابلوها  

راحمدیبو  کیمرکزشماره  

اسوجی  
کارگاه برق 

و یصنعت  plc 

کسرهی  13980119 13970925 450 مرد 20 

ثابت  كارگاه 33

یشهر  

راحمدیبو GPS کارور 2705240  ازدهیمرکز شماره  

اطالعات  یفن اور

)دومنظوره(اسوجی  

 انهیکارگاه را

 شماره سه

 13971116 13971012 100 مرد 20 صبح

ثابت  كارگاه 34

یشهر  

 یجوشکارسازه ها 2628023

ندیبا فرا یفوالد  

SMAW 

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  
کارگاه ثابت 

یجوشکار  

 13980313 13970721 496 مرد 20 صبح

كارگاه ثابت  35

یشهر  

 میتون اپ )تنظ 2628032

 کارموتور(

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

کارگاه ثابت 

کیاتومکان  

 13980217 13970721 480 مرد 20 صبح

ثابت  كارگاه 36

یشهر  

كارآفریني با  2665538

 رویكرد

KAB( سطح

 مقدماتي(

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

کارگاه ثابت 

یجوشکار  

 13971008 13970828 50 زن 20 صبح

ثابت  كارگاه 37

یشهر  

ینقشه خوان صنعت 2666842 یبهمئ  مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

کارگاه ثابت 

کیاتومکان  

 13980330 13970829 144 مرد 20 صبح

ثابت  كارگاه 38

یشهر  

طراح و نقاش  2590208

پارچه یرو  

مركز شماره ده  چرام

 چرام)برادران(

 13971109 13971001 130 زن 18 صبح کارگاه پوشاک

ثابت  كارگاه 39

یشهر  

با  یجوشکار 2657680

قوس  ندیفرا

یدست یکیالکتر  

E6 ) SMAW) 

 کار و دانش()

مركز شماره ده  چرام

 چرام)برادران(

 عیکارگاه صنا

 جوش

 13971107 13970821 213 مرد 12 عصر

 13971113 13970830 303 مرد 12 عصر کارگاه برقمركز شماره ده  چرامکمک برقکار  2665775ثابت  كارگاه 40



 4صفحه 
 

یشهر  چرام)برادران( ساختمان  

ثابت  كارگاه 41

یشهر  

باف فیک 2616524 مرکز شماره هفت  دنا 

 یباقر سامام محمد 

 سخت

کارگاه صنایع 

 دستي

 13971008 13970707 297 زن 18 صبح

ثابت  كارگاه 42

یشهر  

مرکز شماره هفت  دنا ICDL کاربر 2663058

 یامام محمد باقر س

 سخت

انهیرا  13971012 13970827 130 مرد 15 صبح 

ثابت  كارگاه 43

یشهر  

البسه )خاص  نییتز 2562106

 یازهایافراد با ن

(ژهیو  

هیلویکهگ مرکز شماره  شش  

دهدشت)خواهران 

 نبیحضرت ز

(یکبر  

دوخت  یطراح

(1)  

 13971005 13970527 360 زن 17 صبح

ثابت  كارگاه 44

یشهر  

برق  رکاریتعم 2580725

* 2خودرو درجه   

هیلویکهگ مرکز شماره پنج   

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

کیمکان  13971026 13970701 480 مرد 16 صبح 

ثابت  كارگاه 45

یشهر  

دوز زنانه میضخ 2582087 هیلویکهگ  مرکز شماره  شش  

دهدشت)خواهران 

 نبیحضرت ز

(یکبر  

دوخت  یطراح

(2)  

 13971108 13970701 445 زن 15 صبح

ثابت  كارگاه 46

یشهر  

 رکارینصاب  وتعم 2627735

 یگاز یکولرها

لتیواسپ یپنجره ا  

هیلویکهگ مرکز شماره پنج   

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

 یلوازم خانگ ریتعم

 سرد کننده

 13971002 13970718 300 مرد 15 صبح

ثابت  كارگاه 47

یشهر  

لوله کش و نصاب  2637298

 یبهداشت لیوسا

* 2درجه   

هیلویکهگ مرکز شماره پنج   

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

ساتیتاس  13971204 13970801 500 مرد 15 صبح 

ثابت  كارگاه 48

یشهر  

لوله کش و نصاب  2675400

 یبهداشت لیوسا

* 1درجه   

هیلویکهگ مرکز شماره پنج   

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

ساتیتاس  13971228 13970913 369 مرد 15 عصر 
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ثابت  كارگاه 49

یشهر  

 داتیسازنده تول 2675985

 نمدي دست دوز

هیلویکهگ مرکز شماره  شش  

دهدشت)خواهران 

 نبیحضرت ز

(یکبر  

یدست عیصنا  13971102 13970911 186 زن 15 صبح 

ثابت  كارگاه 50

یشهر  

دوز کویتر 2690757 هیلویکهگ  مرکز شماره  شش  

دهدشت)خواهران 

 نبیحضرت ز

(یکبر  

(3دوخت) یطراح  13971121 13970924 245 زن 15 صبح 

ثابت  كارگاه 51

یشهر  

 یکولر اب رکاریتعم 2706931

 )کار و دانش(

هیلویکهگ شماره پنج   مرکز 

-دهدشت)برادران

 آزادگان(

 یلوازم خانگ ریتعم

 سرد کننده

 13971129 13971009 210 مرد 12 صبح

ثابت  كارگاه 52

یشهر  

 سیدوزسرو یسر 2713169

 خواب

هیلویکهگ مرکز شماره  شش  

دهدشت)خواهران 

 نبیحضرت ز

(یکبر  

دوخت  یطراح

(1)  

 13971205 13971015 155 زن 14 صبح

ثابت  كارگاه 53

یشهر  

 2تراشکار درجه  2348964

* 

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

کارگاه تراش و 

 فرز

 13980131 13960809 640 مرد 20 عصر

ثابت  كارگاه 54

یشهر  

یساز چوب نتیکاب 2467645 مرکزشماره سه   گچساران 

 گچساران)برادران(

یکارگاه درودگر  13971019 13970605 550 مرد 14 صبح 

ثابت  كارگاه 55

یشهر  

جوشکار گاز  2617420

 محافظ ارگون  

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

یکارگاه جوشکار  13971002 13970714 320 مرد 12 صبح 

ثابت  كارگاه 56

یشهر  

 یسنگ ینیچ وارید 2622443

* 

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

کارگاه صنعت 

 ساختمان

 13980221 13970714 200 مرد 18 صبح

ثابت  كارگاه 57

یشهر  

کار  یکمک کاش 2622460

* 2درجه   

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

کارگاه صنعت 

 ساختمان

 13980229 13970714 60 مرد 10 صبح

* مانکاریس 2622477ثابت  كارگاه 58  13980223 13970714 296 مرد 18 صبحکارگاه صنعت مرکزشماره سه   گچساران 
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یشهر  ساختمان گچساران)برادران( 

ثابت  كارگاه 59

یشهر  

کمک سنگ کار  2622500

* 2درجه   

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

کارگاه صنعت 

 ساختمان

کسرهی  13980224 13970803 130 مرد 18 

ثابت  كارگاه 60

یشهر  

کمک گچ کار  2622622

)کار و  2درجه 

 دانش(

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

کارگاه صنعت 

 ساختمان

کسرهی  13980301 13970803 162 مرد 10 

ثابت  كارگاه 61

یشهر  

مرکزشماره سه   گچساران بند کش ساختمان * 2622647

 گچساران)برادران(

کارگاه صنعت 

 ساختمان

کسرهی  13980301 13970803 346 مرد 10 

ثابت  كارگاه 62

یشهر  

 2تراشکار درجه  2622735

* 

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

کارگاه تراش و 

 فرز

 13980209 13970714 640 مرد 20 عصر

ثابت  كارگاه 63

یشهر  

 2تراشکار درجه  2622766

* 

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

کارگاه تراش و 

 فرز

 13980212 13970714 640 مرد 10 عصر

ثابت  كارگاه 64

یشهر  

کن )  زیابزار ت 2622774

(  * عیصنا  

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

کارگاه تراش و 

 فرز

 13980118 13970908 165 مرد 20 صبح

ثابت  كارگاه 65

یشهر  

* 2فرزکار درجه  2622778 مرکزشماره سه   گچساران 

 گچساران)برادران(

کارگاه تراش و 

 فرز

 13980127 13970908 688 مرد 10 صبح

ثابت  كارگاه 66

یشهر  

درجه  PLC کارور 2624071

2 *  

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

درجه  plc کارگاه

2 

 13980215 13970715 272 مرد 14 صبح

ثابت  كارگاه 67

یشهر  

مرکزشماره سه   گچساران  PLC کارور 2628103

 گچساران)برادران(

درجه  plc کارگاه

2 

 13971110 13970717 312 مرد 10 صبح

ثابت  كارگاه 68

یشهر  

مهد کودک یمرب 2635578 مرکز شماره چهار  گچساران 

گچساران  

 )خواهران(

کسرهی کارگاه كشاورزي  13971005 13970724 200 زن 12 

ثابت  كارگاه 69

یشهر  

مرکز شماره چهار  گچساران قالب باف پوشاک 2641607

گچساران  

 عیکارگاه صنا

 فرش

 13971020 13970730 217 زن 12 عصر
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 )خواهران(

ثابت  كارگاه 70

یشهر  

دوزنده كیف با  2649355

 چرم طبیعي

مرکز شماره چهار  گچساران

گچساران  

 )خواهران(

کسرهی کارگاه چرم  13971024 13970815 240 زن 12 

ثابت  كارگاه 71

یشهر  

کودک ینقاش یمرب 2653188 چهار مرکز شماره  گچساران 

گچساران  

 )خواهران(

 عیکارگاه صنا

 فرش

 13971005 13970812 174 زن 12 صبح

ثابت  كارگاه 72

یشهر  

دوزنده كیف اداري  2653859

 و مردانه چرمي

مرکز شماره چهار  گچساران

گچساران  

 )خواهران(

 13980129 13970817 102 زن 12 عصر کارگاه چرم

ثابت  كارگاه 73

یشهر  

پوشاک بافنده  2663377

لیدوم  

مرکز شماره چهار  گچساران

گچساران  

 )خواهران(

یاطیکارگاه خ  13971109 13970826 312 زن 12 صبح 

ثابت  كارگاه 74

یشهر  

با یسیبرنامه نو 2665565  

Matlab  

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

وتریکارگاه کامپ  13971002 13970828 45 مرد 15 صبح 

ثابت  كارگاه 75

یشهر  

 داتیسازنده تول 2684519

 نمدي دست دوز

مرکز شماره چهار  گچساران

گچساران  

 )خواهران(

 13971106 13970918 186 زن 12 صبح کارگاه چرم

ثابت  كارگاه 76

یشهر  

یسنت یکلوچه پز 2690836 مرکز شماره چهار  گچساران 

گچساران  

 )خواهران(

 یکارگاه هتلدار

یوآشپز  

 13971103 13970924 70 زن 12 صبح

ثابت  كارگاه 77

یشهر  

 ینانها ینانوا 2690849

 میحج مهیو ن میحج

 )کار و دانش(

مرکز شماره چهار  گچساران

گچساران  

 )خواهران(

 یکارگاه هتلدار

یوآشپز  

 13971030 13970924 78 زن 12 صبح

ثابت  كارگاه 78

یشهر  

یساز چوب نتیکاب 2692000 مرکزشماره سه   گچساران 

 گچساران)برادران(

یکارگاه درودگر  13980316 13971022 550 مرد 12 صبح 
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ثابت  كارگاه 79

یشهر  

جوشکارمخازن  2692044

ندیبا فرا یفوالد  

SMAW 

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

یکارگاه جوشکار  13971215 13971003 305 مرد 15 صبح 

ثابت  كارگاه 80

یشهر  

مرکزشماره سه   گچساران  PLC کارور 2692455

 گچساران)برادران(

درجه  plc کارگاه

2 

 13980321 13971113 312 مرد 12 صبح

ثابت  كارگاه 81

یشهر  

* یدسر ساز سنت 2699270 مرکز شماره چهار  گچساران 

گچساران  

 )خواهران(

 یکارگاه هتلدار

یوآشپز  

 13971110 13971004 96 زن 12 عصر

ثابت  كارگاه 82

یشهر  

 رکارینصاب  وتعم 2705579

 یگاز یکولرها

لتیواسپ یپنجره ا  

مرکزشماره سه   گچساران

 گچساران)برادران(

ساتیکارگاه تاس  13971219 13971008 300 مرد 15 صبح 

ثابت  كارگاه 83

 یشهر

دوزنده كیف با  2706489

 چرم طبیعي

مرکز شماره چهار   گچساران

گچساران 

 )خواهران(

 13971215 13971009 240 زن 12 کسرهی کارگاه كشاورزي
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 شهری استانکهگیلویه و بویراحمد سیارعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده درکارگاه -2جدول شماره 

نام  نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره

کارگاه/پادگان/آموزش 

عیدر صنا  

نوبت 

یآموزش  

تیظرف تیجنس  زمان  

 آموزش

دوره انیپا شروع دوره  

سیار  كارگاه

 شهري

دوزنده لباس بدون  2649952

 الگو

مرکز شماره هشت  باشت

 باشت)دومنظوره(

 13971029 13970809 275 زن 16 صبح کارگاه قالب باف

سیار  كارگاه

 شهري

مرکز شماره هشت  باشت مانتو دوز 2699774

 باشت)دومنظوره(

یدست عیکارگاه صنا  13971226 13971003 200 زن 12 صبح 

سیار  كارگاه

 شهري

راحمدیبو راسته دوز 2632067 ) اسوجیمرکز شماره دو   

حضرت -خواهران

 معصومه ٌص(

 13971012 13970723 275 زن 20 صبح شرف اباد

سیار  كارگاه

 شهري

راحمدیبو راسته دوز 2653899 ) اسوجیمرکز شماره دو   

حضرت -خواهران

 معصومه ٌص(

 13971103 13970815 275 زن 20 صبح سرابتاوه)زنان(

سیار  كارگاه

 شهري

راحمدیبو قالب باف پوشاک 2660445 ) اسوجیمرکز شماره دو   

حضرت -خواهران

 معصومه ٌص(

یمادوان سفل  13971209 13970823 217 مرد 20 صبح 

سیار  كارگاه

 شهري

لیبافنده پوشاک دوم 2684858 راحمدیبو  ) اسوجیمرکز شماره دو   

حضرت -خواهران

 معصومه ٌص(

 13971223 13970924 312 زن 20 صبح کارگاه  ) گوشه (
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سیار  كارگاه

 شهري

راحمدیبو تکه دوز با موکت 2685665 ) اسوجیمرکز شماره دو   

حضرت -خواهران

 معصومه ٌص(

 13971020 13970919 136 زن 13 صبح کارگاه نجف اباد

سیار  كارگاه

 شهري

 2درجه پرده دوز  2703658

 )کار و دانش(

راحمدیبو ) اسوجیمرکز شماره دو   

حضرت -خواهران

 معصومه ٌص(

 13971226 13971015 250 زن 20 صبح شرف اباد

سیار  كارگاه

 شهري

 یچرم فیدوزنده ک 2626816

 با دست

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

پوشاک عیصنا  13971025 13970721 268 زن 20 صبح 

سیار  كارگاه

 شهري

 ونیکاربر اتوماس 2626927

یادار  

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

اطالعات  یفناور

یمرکز بهمئ  

 13971102 13970721 230 مرد 20 صبح

سیار  كارگاه

 شهري

درجه  یبرقکار صنعت 2628014

)کار و دانش( 2  

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

 یشهر اریکارگاه س

یمنیا-برق  

 13980308 13970721 1090 مرد 20 صبح

سیار  كارگاه

 شهري

کاربر بانک  2628054

یاطالعات  SQL 

Server Access  * 

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

اطالعات  یفناور

یمرکز بهمئ  

 13980416 13970721 180 مرد 20 صبح

سیار  كارگاه

 شهري

سیبرنامه نو 2630207  ( C# 

(Windows 

Application * 

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

اطالعات  یفناور

یمرکز بهمئ  

 13980401 13970719 100 زن 20 صبح

سیار  كارگاه

 شهري

سیبرنامه نو 2630215  ( C# 

(Web 

Application * 

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

اطالعات  یفناور

یمرکز بهمئ  

کسرهی  13980401 13970719 100 زن 20 

سیار  كارگاه

 شهري

دوز کویتر 2658752 یبهمئ  مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

 یشهر اریکارگاه س

یاطیخ  

کسرهی  13971208 13970823 245 زن 20 

كارگاه سیار 

 شهري

یریبکارگ 2668205  HSE  در

(شرفتهی)پ عیصنا  

یبهمئ مرکزشماره نه  

)دومنظوره(یبهمئ  

 یشهر اریکارگاه س

یمنیا-برق  

 13971015 13970830 60 مرد 20 صبح
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سیار  كارگاه

 شهري

پرورش دهنده زنبور  2623722

 عسل

مركز شماره ده  چرام

 چرام)برادران(

 یکشاورز اریکارکاه س

1شماره   

 13971012 13970807 200 مرد 12 عصر

سیار  كارگاه

 شهري

کاربر نرم افزار  2633613

* یادار  

هفت امام محمد مرکز شماره  دنا

سخت یباقر س  

پاتاوه وتریکارگاه کامپ  13971010 13970724 230 زن 15 صبح 

سیار  كارگاه

 شهري

دوز کویتر 2674060 مرکز شماره هفت امام محمد  دنا 

سخت یباقر س  

و  یکارگاه طراح

 دوخت پاتاوه

 13971115 13970906 245 زن 15 صبح

سیار  كارگاه

 شهري

هاي دوزنده لباس  2674066

لري یسنت  

مرکز شماره هفت امام محمد  دنا

سخت یباقر س  

و  یکارگاه طراح

 دوخت پاتاوه

 13971109 13971006 80 زن 18 عصر

سیار  كارگاه

 شهري

 یحسابدار عموم 2703415

* یلیتکم  

مرکز شماره هفت امام محمد  دنا

سخت یباقر س  

كارگاه حسابداري 

 پاتاوه

 13971119 13971006 150 زن 15 صبح

سیار  كارگاه

 شهري

نازک دوز زنانه  2624099

*2درجه   

هیلویکهگ مرکز شماره  شش  

دهدشت)خواهران حضرت 

(یکبر نبیز  

یسیقلعه ر  13980307 13970714 460 زن 15 صبح 

سیار  كارگاه

 شهري

هیلویکهگ مانتو دوز * 2624111 مرکز شماره  شش  

دهدشت)خواهران حضرت 

(یکبر نبیز  

یسیقلعه ر  13980122 13970714 180 زن 15 صبح 

سیار  كارگاه

 شهري

الگوساز و برشکار  2652980

 لباس نازک زنانه

هیلویکهگ مرکز شماره  شش  

دهدشت)خواهران حضرت 

(یکبر نبیز  

یسیقلعه ر  13980114 13970812 340 زن 14 عصر 

سیار  كارگاه

 شهري

الگو ساز لباس با  2658315

 *  انهیرا

 مرکز شماره  شش هیلویکهگ

دهدشت)خواهران حضرت 

 (یکبر نبیز

 13971218 13970912 100 زن 15 عصر یسیقلعه ر

 

 

 

 عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در زنداننهای استان کهگیلویه و بویراحمد-3جدول شماره 
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عینام کارگاه/پادگان/آموزش در صنا نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره نوبت  

یآموزش  

تیظرف تیجنس  دوره انیپا شروع دوره زمان آموزش   

زندان كارگاه و پرورش گل  ریتکث 2627375 

یآپارتمان یها  

راحمدیبو اطالعات  یفن اور ازدهیمرکز شماره  

)دومنظوره(اسوجی  

اسوجیزندان زنان  کسرهی   13971006 13970726 347 زن 20 

زندان كارگاه  یو نگهدار سیسرو 2648737 

 خودرو *

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

یزندان مرکز کیاتومکان  13971026 13970807 160 مرد 25 صبح 

زندان كارگاه پرورش دهنده زنبور  2651973 

 عسل

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

 یزندان مرکز یکارگاه کشاورز

اسوجی  

 13971020 13970810 200 مرد 20 عصر

زندان كارگاه راسته دوز  )کار و  2668617 

 دانش(

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

یزندان مرکز یاطیکارگاه خ  13971026 13970830 197 مرد 20 صبح 

زندان كارگاه سفت کار  یکمک بنا 2674463 

* 2درجه   

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

1زندان  یسفت کار  13971024 13970906 174 مرد 20 صبح 

 یکارگر عموم 2685026 زندان كارگاه

 یجوشکار

 ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  راحمدیبو

 سرآبتاوه(

 انی)خاص زندان یکارگاه جوشکار

 انی)خاص زندان یباکارگاه جوشکار

 شاغل وباز ( (ز(

 13971011 13970918 90 مرد 20 صبح

 

 

 عنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در پادگان های استان کهگیلویه و بویراحمد-4جدول شماره 
نام کارگاه/پادگان/آموزش  نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره

عیدر صنا  

نوبت 

یآموزش  

تیظرف تیجنس  زمان  

 آموزش

دوره انیپا شروع دوره  

پادگان كارگاه راحمدیبو زعفران کار 2660171   ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

 یروین یکارگاه کشاورز

استان- یانتظام  

 13971003 13970821 150 مرد 20 صبح

اطالعات  یفن اور ازدهیمرکز شماره  راحمدیبو برقکار ساختمان  2697925 پادگان كارگاه

 )دومنظوره(اسوجی

 هیامام جعفر صادق عل

 السالم

 13980124 13971001 137 مرد 20 صبح
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 های استان کهگیلویه و بویراحمد روستاعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در -5جدول شماره 

عینام کارگاه/پادگان/آموزش در صنا نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره  نوبت  

یآموزش  

تیظرف تیجنس  دوره انیپا شروع دوره زمان آموزش   

روستا كارگاه نمدي  داتیسازنده تول 2670204 

 دست دوز

 13971108 13970903 186 زن 16 صبح روستا بوستان مرکز شماره هشت باشت)دومنظوره( باشت

روستا كارگاه باشت)دومنظوره(مرکز شماره هشت  باشت  زیبتن ساز و بتن ر 2707956  بوستان یروستا   13971220 13971012 170 مرد 12 صبح 

روستا كارگاه  یچرم فیدوزنده ک 2667569 

 با دست

راحمدیبو -) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

سرآبتاوه( ریعشا یشهدا  

کارگاه -فتح   48 پیکهوا جنب ت

یدست عیصنا  

 13971115 13970829 268 مرد 20 صبح

روستا كارگاه پرورش دهنده قارچ  2685137 

  یصدف

راحمدیبو -) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

سرآبتاوه( ریعشا یشهدا  

سرابتاوه یکشاورز کسرهی   13971027 13970919 115 مرد 20 

روستا كارگاه پرورش دهنده قارچ  2685153 

  یخوراک

راحمدیبو -) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

سرآبتاوه( ریعشا یشهدا  

سرابتاوه یکشاورز کسرهی   13971121 13971010 115 زن 20 

روستا كارگاه  یسنت یلباس ها اطیخ 2660094 

  یلر

یبهمئ )دومنظوره(یمرکزشماره نه بهمئ  ریاهشیس یپوشاک اطالعات روستا   13971016 13970821 80 زن 20 عصر 

روستا كارگاه یبهمئ شلوار دوز  * 2681226  )دومنظوره(یمرکزشماره نه بهمئ  ریاهشیس یپوشاک اطالعات روستا   13971015 13970914 108 زن 20 صبح 

روستا كارگاه دوخت لباس نازک  2712630 

 زنانه

نیالقچ یروستا مركز شماره ده چرام)برادران( چرام  13971211 13971015 172 زن 15 صبح 

روستا كارگاه  اهانیپرورش دهنده گ 2614808 

 دارویي

 یمحمد باقر سمرکز شماره هفت امام  دنا

 سخت

باگ یکارگاه پرورش قارچ روستا  13971005 13970710 294 زن 20 عصر 

روستا كارگاه  یمرکز شماره هفت امام محمد باقر س دنا قالب باف پوشاک 2670440 

 سخت

 یگند ییروستا یاطیکارگاه خ

یخور  

 13971113 13970905 217 زن 15 صبح

روستا كارگاه یباف حجم یقال 2670627   13971117 13970905 264 زن 15 عصر یگند ییروستا یاطیکارگاه خ یمرکز شماره هفت امام محمد باقر س دنا 
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یخور سخت  

روستا كارگاه پرورش دهنده قارچ  2671487 

 دکمه اي

 یمرکز شماره هفت امام محمد باقر س دنا

 سخت

ده شیخ یکارگاه كشاورزي روستا  13971102 13970905 165 زن 15 صبح 

روستا كارگاه پرورش دهنده قارچ  2671495 

 دکمه اي

 یمرکز شماره هفت امام محمد باقر س دنا

 سخت

خیدوخت ده ش یکار گاه طراح  13971102 13970905 165 زن 15 عصر 

روستا كارگاه الگوساز و برشکار  2690966 

 لباس نازک زنانه

 یمرکز شماره هفت امام محمد باقر س دنا

 سخت

 یدوخت روستا یکارگاه طراح

 چنار برم

 13980118 13970926 340 زن 15 صبح

روستا كارگاه الگوساز و برشکار  2690974 

 لباس نازک زنانه

 یمرکز شماره هفت امام محمد باقر س دنا

 سخت

كارگاه حسابداري روستاي تنگ 

 رواق

 13980209 13971006 340 زن 18 عصر

روستا كارگاه با چرم  فیدوزنده ک 2712960 

یمصنوع  

 یمرکز شماره هفت امام محمد باقر س دنا

 سخت

لماء یروستا یدست عیکارگاه صنا  13980118 13971016 268 زن 15 صبح 

روستا كارگاه نازک دوز زنانه  2588919 

*2درجه   

هیلویکهگ -مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران 

 آزادگان(

 13971022 13970701 460 زن 15 صبح بلوط بنگان

روستا كارگاه نازک دوز زنانه  2619094 

*2درجه   

هیلویکهگ -مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران 

 آزادگان(

 13971124 13970710 460 زن 15 عصر بلوط بنگان

روستا كارگاه روپوش و ربدوشامبر  2677431 

،  ژامایدوز ، کت و پ

بند  شیسربند و پ  

هیلویکهگ مرکز شماره  شش دهدشت)خواهران  

(یکبر نبیحضرت ز  

انیطول  13971212 13970922 218 زن 15 صبح 

روستا كارگاه  2پرده دوز درجه  2713114 

 )کار و دانش(

هیلویکهگ مرکز شماره  شش دهدشت)خواهران  

(یکبر نبیحضرت ز  

 13971214 13971015 250 زن 12 صبح راک

روستا كارگاه نازک دوز زنانه  2661655 

*2درجه   

چهار  گچساران مرکز شماره  گچساران

 )خواهران(

 13971125 13970823 460 زن 12 صبح امامزاده جعفر *

روستا كارگاه مهد کودک یمرب 2663214  مرکز شماره چهار  گچساران  گچساران 

 )خواهران(

زیسرآب نن یروستا  13971025 13970827 200 زن 15 صبح 
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پرورش دهنده زنبور  2671672 كارگاه روستا

 عسل

 13971026 13970905 200 مرد 15 صبح روستا امام زاده جعفر مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران

جواهرسازي مهره  2686386 كارگاه روستا

 اي

مرکز شماره چهار  گچساران  گچساران

 )خواهران(

کسرهی کارگاه  چرم آبگرمو****  13971030 13970919 160 زن 12 

روستا كارگاه دهنده زنبور پرورش  2690360 

 عسل

 13971106 13970924 200 مرد 25 عصر روستا امام زاده جعفر مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران

روستا كارگاه پرورش دهنده قارچ  2691710 

 دکمه اي

1روستا امام زاده جعفر مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران  13971102 13970925 165 زن 15 صبح 

روستا كارگاه  یها شهینقاش ش 2693796 

( یترای) و ینیتزئ  

مرکز شماره چهار  گچساران  گچساران

 )خواهران(

** گونیآبر یروستا کسرهی   13971117 13970926 130 زن 12 

پرورش دهنده قارچ  2699431 روستا كارگاه

 دکمه اي

 13971106 13971002 165 مرد 17 عصر 1روستا امام زاده جعفر مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران

 

 

 استان کهگیلویه و بویراحمد مناطق عشایریعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در -6جدول شماره 

نام  نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره

کارگاه/پادگان/آموزش 

عیدر صنا  

نوبت 

یآموزش  

تیظرف تیجنس  زمان  

 آموزش

دوره انیپا شروع دوره  

البسه )خاص افراد  نییتز 2565311 یریعشا کارگاه

 (ژهیو یازهایبا ن
 13971024 13970527 360 زن 15 عصر سرماهور خواهران  مرکز شماره  شش دهدشت هیلویکهگ

 

 

 استان کهگیلویه و بویراحمد سکونت گاه های غیر رسمیعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در -7جدول شماره 
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نام  نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره

کارگاه/پادگان/آموزش 

عیدر صنا  

نوبت 

یآموزش  

تیظرف تیجنس  زمان  

 آموزش

دوره انیپا شروع دوره  

 ریگاه غ سکونت

 هی)حاش یرسم

شهرها( ینینش  

 13971008 13970610 188 زن 12 عصر محله سادات مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران دوزنده چادر و مقنعه 2591017

 ریگاه غ سکونت

 هی)حاش یرسم

شهرها( ینینش  

بافنده گلیم  2636492

 تابلویي)تاپستري(

 13971012 13970730 250 مرد 12 عصر محله سادات مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران

 ریگاه غ سکونت

 هی)حاش یرسم

شهرها( ینینش  

سوخت نگار چوب و  2690252

ین  

 13971130 13970928 128 زن 12 عصر محله لبنان مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران

 ریسکونت گاه غ

 هی)حاش یرسم

 شهرها( ینینش

نمدي  داتیسازنده تول 2690269

 دست دوز

 13971107 13970924 186 زن 15 عصر محله سادات مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران

            

 

 

 استان کهگیلویه و بویراحمد  محیط واقعیعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در -8جدول شماره 

نام  نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره

کارگاه/پادگان/آموزش 

عیدر صنا  

نوبت 

یآموزش  

تیظرف تیجنس  زمان  

 آموزش

دوره انیپا شروع دوره  

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

تعمیر موتورخودرو  2672942

 بنزیني

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

ییپارسا  یکیکانیم  13971010 13970905 130 مرد 3 صبح 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

راحمدیبوانتقال  ستمیس ریتعم 2672950 ییپارسا  یکیکانیم ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره    13971030 13970905 200 مرد 3 عصر 
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یکار واقع سبک  یقدرت خودرو   سرآبتاوه( 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

لواش * ینان سنت ینانوا 2684665 راحمدیبو   ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

لواش   یینانوا

مجتمع نان  یرستم

 سرابتاوه

 13971005 13970918 70 مرد 3 صبح

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

لواش * ینان سنت ینانوا 2684671 راحمدیبو   ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

لواش   یینانوا

مجتمع نان  یرستم

 سرابتاوه

 13971005 13970918 70 مرد 3 عصر

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

راحمدیبو نقشه بردار  2691982  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

 یکارگاه نقشه بردار

مسکن ادیبن  

کسرهی  13971102 13970925 210 مرد 3 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

تعمیر موتورخودرو  2698636

 بنزیني

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-برادران) اسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

برق و  رگاهیتعم

یزیموتور عز میتنظ  

 13971204 13971001 130 مرد 3 صبح

کارگاه مهارت 

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

تعمیر موتورخودرو  2698643

 بنزیني

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

برق و  رگاهیتعم

یزیموتور عز میتنظ  

 13971201 13971001 130 مرد 3 صبح

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

تعمیرسیستم هاي مولد  2698669

 قدرت خودرو

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

برق و  رگاهیتعم

یزیموتور عز میتنظ  

 13971108 13971001 90 مرد 3 عصر

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

تعمیرسیستم هاي مولد  2698671

 قدرت خودرو

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

برق و  رگاهیتعم

یزیموتور عز میتنظ  

 13971111 13971001 90 مرد 3 عصر

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

 ندیبا فرا یجوشکار 2700758

یدست یکیقوس الکتر  

E3 ) SMAW) ( کار و

 دانش(

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

 یکارگاه جوشکار

انصارب شهرک 

 جوشکاران

کسرهی  13971113 13971003 288 مرد 3 
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مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

2پز درجه  ینیریش 2702236 راحمدیبو  حضرت -خواهران) اسوجیمرکز شماره دو   

 معصومه ٌص(

ینیریو ش یقناد  13971118 13971005 190 زن 3 صبح 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

 یلوله کش یتکنولوژ 2709591

یمریپل  

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

 یکارگاه لوله کش

ییزهرا  

 13971017 13971011 30 مرد 3 صبح

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

لوله کش و نصاب  2709602

 2درجه  یبهداشت لیوسا

* 

راحمدیبو  ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

 یکارگاه لوله کش

ییزهرا  

کسرهی  13980114 13971018 500 مرد 3 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

نازک کار (ورقکار )  2711715 راحمدیبو   ریعشا یشهدا-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

 سرآبتاوه(

حسن پور  یورقکار

 اکبر آباد

کسرهی  13980120 13971013 564 مرد 3 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

جوشكاري و لوله كشي  2676541

 گاز اماكن

یجوشگارکارگاه  مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران( گچساران کسرهی   13971003 13970908 290 مرد 3 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

مردانه  شگریرایپ 2681609 محسن شگاهیرایپ مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران   13971025 13970914 180 مرد 2 صبح 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

یسنت یکلوچه پز 2703480 کسرهی هتل پاسارگاد مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران( گچساران   13971020 13971011 70 مرد 2 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

باف میگل 2704515 شهیسرب مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران   13971218 13971006 300 مرد 4 صبح 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

باف میگل 2704539 2 شهیسرب مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران   13971218 13971006 300 مرد 4 عصر 
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مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

باف میگل 2704643 شهیسرب مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران   13971218 13971006 300 مرد 4 عصر 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

باف میگل 2704646 2 شهیسرب مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران   13971218 13971006 300 مرد 4 صبح 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

 یسنت یلباس ها اطیخ 2705208

  یلر

نیآذ یدیتول مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران( گچساران کسرهی   13971019 13971008 80 زن 2 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

تالیجیعکاس د 2705527 شات یکارگاه عکاس مرکز شماره چهار  گچساران )خواهران( گچساران  کسرهی   13971106 13971008 286 مرد 2 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

یکار واقع  

مردانه  شگریرایپ 2706659 دیفرش شگاهیآرا مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران  کسرهی   13971030 13971010 180 مرد 1 

مهارت  کارگاه

 طیدر مح یآموز

 یکار واقع

برقکار  یکارگر عموم 2706716

 ساختمان 

شرکت جهان گستر  مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران

 گچساران

 13971018 13971010 20 مرد 2 عصر

 

 

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

نام  نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره

کارگاه/پادگان/آموزش 

عیدر صنا  

نوبت 

یآموزش  

تیظرف تیجنس  زمان  

 آموزش

دوره انیپا شروع دوره  

جوار  کارگاه

یدانشگاه  

 ییورز شبکه هوافن  2696910

 برق

هیلویکهگ -مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران 

 آزادگان(

 یفن یکاربرد یعلم

دهدشتیحرفه ا  

 13971102 13971001 139 مرد 20 صبح
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کارگاه جوار 

 یدانشگاه

 زبان سیبرنامه نو 2673190

HTML یطراح یبرا 

 * WEB p صفحات

نفت و گاز دانشگاه  مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران

 گچساران

 13971026 13970918 170 مرد 12 صبح

 
 

 

 

 

 استان کهگیلویه و بویراحمد صنایع ضمن کارعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در -91جدول شماره 

نام  نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره

کارگاه/پادگان/آموزش 

عیدر صنا  

نوبت 

یآموزش  

تیظرف تیجنس  زمان  

 آموزش

دوره انیپا شروع دوره  

 -كارگاه صنایع 

 ضمن کار

اپراتوري عمومي  2698047

ایستگاه هاي سوخت 

 CNG رساني

-) برادراناسوجی کیمرکزشماره  راحمدیبو

 سرآبتاوه( ریعشا یشهدا

 13971013 13971001 48 مرد 20 کسرهی CNG کارگاه

 

 استان کهگیلویه و بویراحمد مراکزدرمانی تحت پوشش بهزیستیعنوان  دوره های آموزشی پیش بینی شده در -99جدول شماره 

نام  نام مرکز شهرستان نام دوره کد دوره نوع دوره

کارگاه/پادگان/آموزش 

عیدر صنا  

نوبت 

یآموزش  

تیظرف تیجنس  زمان  

 آموزش

دوره انیپا شروع دوره  

 یمرکز درمان

تحت پوشش 

)مرکز  یستیبهز

ترک  15ماده 

...(ادویاعت  

 كارآفریني با رویكرد 2695963

KAB()سطح تكمیلي 

 افتهیمعتادان بهبود  مرکز شماره هشت باشت)دومنظوره( باشت

 باشت

 13971017 13970929 50 مرد 12 عصر
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 یدرمان مرکز

تحت پوشش 

)مرکز  یستیبهز

ترک  15ماده 

...(ادویاعت  

کمک لوله کش و نصاب  2653124

  یبهداشت لیوسا

راحمدیبو -) برادراناسوجی کیمرکزشماره  

سرآبتاوه( ریعشا یشهدا  

 یمرکز نگهدار

افتهیمعتادان بهبود   

کسرهی  13971113 13970812 227 مرد 20 

 یدرمان مرکز

تحت پوشش 

)مرکز  یستیبهز

ترک  15ماده 

...(ادویاعت  

پرورش دهنده قارچ  2674112

 دکمه اي

 یامام محمد باقر سمرکز شماره هفت  دنا

 سخت

کار گاه پرورش قارچ 

 کمپ پاتاوه

 13971117 13970920 165 مرد 15 صبح

 یدرمان مرکز

تحت پوشش 

)مرکز  یستیبهز

ترک  15ماده 

...(ادویاعت  

 یو نگهدار سیسرو 2659835

 خودرو *

هیلویکهگ -مرکز شماره پنج  دهدشت)برادران 

 آزادگان(

یستیبهز  13971006 13970821 160 مرد 17 صبح 

 یدرمان مرکز

تحت پوشش 

)مرکز  یستیبهز

ترک  15ماده 

 ...(ادویاعت

کمک لوله کش و نصاب  2654066

  یبهداشت لیوسا

مواد مخدر  یشورا مرکزشماره سه  گچساران)برادران( گچساران

 )سمن ها(

 13971005 13970813 227 مرد 19 صبح

 یمرکز درمان

تحت پوشش 

)مرکز  یستیبهز

ترک  15ماده 

...(ادویاعت  

 كارآفریني با رویكرد 2695963

KAB()سطح تكمیلي 

 افتهیمعتادان بهبود  مرکز شماره هشت باشت)دومنظوره( باشت

 باشت

 13971017 13970929 50 مرد 12 عصر
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 نام شهر  نام شهرستان 

نام دهستان)درصورت 

وجود مرکز در 

 دهستان(

نام مرکز )فقط بر اساس نام 

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

 سرابتاوه  یاسوج بویراحمد

مرکزشماره یک یاسوج) 

شهدای عشایر -برادران

  سرآبتاوه(

سیدعلی 

 موسوی

بعد از -یاسوج

روستای -پلیس راه

 سرآبتاوه

9173311957 11717353 markazyasoj@gmail.com 

 * یاسوج  بویراحمد

مرکز شماره دو یاسوج) 

حضرت -خواهران

  معصومه ٌص(

سیده رقیه نظر 

 پور 

بلوار -یاسوج

-31خیابان -امامت

روبه روی گلزار 

 شهداء

9173515751 11153193 victoria_r35@yahoo.com 

 * یاسوح  بویراحمد
مرکز شماره یازده فن اوری 

  اطالعات یاسوج)دومنظوره(
 مسعود قاسمی

بلوار -یاسوج

-31خیابان -امامت

روبه روی گلزار 

 شهداء

9173515751 11153579 tvto.7337@yahoo. Com 

 * سی سخت دنا
مرکز شماره هفت سیسخت 

  امام محمد باقر(-)دومنظوره 

منوچهر حسن 

 زاده

بلوار -سی سخت

طالقانی روبه روی 

ساختمان  تامین 

 اجتماعی

9177393373 11551733 denacenter71@gmail.com 

 * باشت  باشت
مرکز شماره هشت 

  باشت)دومنظوره(
 مسعود روانگرد 

-اسالم آباد-باشت

متری 51بلوار   
9155311933 17377351 basht317@gmail.com 

 * گچساران دوگنبدان
مرکزشماره سه 

  گچساران)برادران(
 علیرضا گرامی 

ابتدای –دوگنبدان 

-جاده آبشیرین

 فلکه سرباز

9153751331 17117137 fani.gachsaran71@gmail.com 

 وبویراحمد کهگیلویه استان وحرفه ای فنی آموزش مراکزثابت معرفی-33 شماره جدول

mailto:tvto.2012@yahoo.%20Com
mailto:basht139@gmail.com
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 * گچساران دوگنبدان
مرکز شماره چهار گچساران 

  )خواهران(
 فاطمه اسدی 

ابتدای –دوگنبدان 

-جاده آبشیرین

 فلکه سرباز

9153751331 17111919 f.asadi131@yahoo.com 

 * چرام  چرام 
مرکز شماره ده 

  چرام)دومنظوره(

غالمعلی گرامی 

 نسب

-چرام میدان معلم 

 خ شهید موسوی 
9193339131 17133557 markazchram3173@gmail.com 

 سمغان دهدشت کهگیلویه 
مرکز شماره پنج 

  آزادگان(-دهدشت)برادران
 طاهر دمساز 

کیلومتر –دهدشت 

جاده چرام 1  
9193531315 17717337 markaz.deh@gmail.com 

 * دهدشت کهگیلویه 
حضرت زینب   3شماره 

 خواهران دهدشت
 زهرا آب خضر 

اول جاده -دهدشت

 برج علیشیر
9173311335 17735133 zz_3113@yahoo.com 

 * لیکک   بهمئی 
مرکزشماره نه 

  بهمئی)دومنظوره(
 اله داد محمدی

بلوار امام -لیکک

روبه روی -خمینی

بانک صادرات 

 مجتمع ادارات

9191319935 17577137 mbah3157@yahoo.com 

 

 
 

 رشته شهرستان تلفن آدرس نام آموزشگاه

اوری اطالعاتفن باشت 7371133 باشت سه راه بیمارستان آموزشگاه امین  

7مجتمع آموزشی ره آورد   باشت 7377333 باشت خ شهدا 
صنایعخودرو  ،برق ،فن آوری 

،مراقبت و زیبایی ،اطالعات   

 برق ، عمران ،فناوری اطالعات ،فناوری ارتباطات  ، پاتاوه 7393373573 یاسوج بخش پاتاوه خیابان اصلی آموزشگاه آزاد پاسار گاد عمران پاسارگاد

7ثامن الحجج  جاده اصفهان به یاسوج-پاتاوه    پاتاوه 7773539 
( طالوجواهرسازی)،صنایعدستی( بافت) خدماتآموزشی،صنایعدستی

(دوختهایسنتی) ،صنایعپوشاك،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعدستی  

 وبویراحمد کهگیلویه ایاستان وحرفه آزادفنی آموزشگاههای معرفی – 31 جدول

mailto:markaz.deh@gmail.com
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بلوار شهید بهشتی -چرام  جوان رایانه اوریاطالعات ،¬امورمالیوبازرگانی ،صنایعپوشاك ،فن چرام 17137377   

خ قدس _چرام  مجتمع آموزشی دارالفنون  چرام 7393533119 
،مکانیک ،خدمات آموزشی ،فن آوری اطالعات ،هنر صنایعخودرو ،تاسیسات ، عمران 

 های تجسمی بهداشت و ایمنی

 مراقبتزیبایی ، صنایعچرم،پوست،خز چرام 1373399 چرام  ابتدای خیابان شهدا سپیده

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

 طبقه دوم ساختمان آقای سهرابی
 مراقبت زیبایی دهدشت 17733131

 گلها
خ شریعتی بالتراز چهارراه شهید مفتح سمت راست  -دهدشت

 طبقه دوم ساختمان آقای سهرابی
 دهدشت  

 خدماتآموزشی ، صنایعپوشاك ،هتلداری ،هنرهایتجسمی ، صنایعدستی

(دوختهایسنتی)  

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

آموزشگاه شایان ردیابامداد   
 دهدشت 17733751

 ،هنرهایتجسمی،صنایعدستی(بافت) خدماتآموزشی،صنایعپوشاك،صنایعدستی

اوریاطالعات ،  هنرهاینمایشی ،بهداشتوایمنی ، ¬،فن (دوختهایسنتی)

 صنایعچرم،پوست،خز

7شکیالی  باالتر از گاراژ قدیم بهبهان-استان کهگیلویه دهدشت    مراقبت زیبایی دهدشت 1771333 

 صنایعخودرو دهدشت 177737797 دهدشت خیابان شهید چمران علم وصنعت

 ایران
کوچه مصلی     شهید نورالدینی)آموزش -خیابان سپاه -دهدشت 

 وپرورش قدیم(سمت چپ فرعی اول
اوریاطالعات¬عمران ، امورمالیوبازرگانی ،صنایعپوشاك ،فن دهدشت 17737535  

 عمران دهدشت 17733319 خیابان امام خمینی جنوبی آموزشگاه زیگورات

 تاسیسات ،عمران دهدشت 1775555 دهدشت خیابان حوزه علمیه برادران آموزشگاه چهل ستون

-خ مفتح جنوبی -دهدشت پرنیان  صنایع پوشاك دهدشت 1773773 

7آتیه  ،صنایعچرم،پوست،خز(بافت) ،صنایعپوشاك،صنایعدستی دهدشت 7135353713 دهدشت جنب کمیته امداد امام خمینی)ره(   

بلوار آرام پور-جنب سایپا یدك-کمربندی دادگاه-دهدشت  مهر بانو  صنایعغذایی ،خدماتتغذیهای دهدشت 9553133 

 دوگنبدا ن 17775377 گچساران بالدیان غربی کوچه بیت العباس بهاران
 ،هنرهایتجسمی،صنایعدستی(بافت) خدماتآموزشی،صنایعپوشاك،صنایعدستی

،بهداشتوایمنی، صنایع غذایی  ،مراقبتزیبایی( دوختهایسنتی)  

آموزشگاه کامپیوتر پیشرو -خیابان مدرس غربی  -گچساران  آموزشگاه آزاد پیشرو اوریاطالعات¬صنایعچاپ ،فن دوگنبدا ن 7777733   

اوریاطالعات¬برق  ،فن  دوگنبدا ن 7779399باالی پوشاك طبقه  -کوچه داروخانه شبانه روزی  -گچساران  آموزشگاه ره آورد  
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 نازبانو

3شکیال 3استان کهگیلسه راهی نبش کوچه    مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 5773333 

 دوگنبدا ن 17775757 گچساران،خیابان بشارت،کوچه دوم،آموزشگاه فروغ آموزشگاه فروغ
،هنرهایتزئینی  (دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،هنرهایتجسمی،صنایعدستی

 ،صنایعنساجی

 7آموزشگاه دیانا
گچساران خیابان شیراز کوچه داروخانه شبانه روزی پاساژ ابریشم 

 7طبقه چهارم مجتمع آموزشی دیانای 
 (زراعی -باغی)  ،کشاورزی (آالت¬ماشین) خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعغذایی،کشاورزی دوگنبدا ن 7771711

 مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 17777377 روبرو بیمه ایران-مدرس غربی-گچساران نخلک آموزشگاه

 آموزشگاه نقش بند
طبقه باالی  -کوچه پشت بانک ملت -خیابان بالدیان -گچساران

 پاساژامام علی
 عمران ، خدمات آموزشی ،هنر های تجسمی دوگنبدا ن 773753

سمت راست طبقه دومانتهای خابان مدرس غربی  آموزشگاه مگاتکنیک  برق دوگنبدا ن 7393535575 

کوچه اول-جنب پل هوائی  -میدان قدس سابق -گچساران آموزشگاه سوگند  مراقبت زیبایی دوگنبدا ن 7175953337 

33جنب ساختمان پلیس + -خیابان  شیراز-گچساران آموزشگاه کالسیک (دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،مراقبتزیبایی ،صنایعدستی دوگنبدا ن 17171151   

خیابان دانشگاه -جمعیت حالل اهمر السانا  صنایع پوشاك دوگنبدا ن 7771137 

 صنایع خودرو دوگنبدا ن 17771711 خیابان بالدیان جنب مسجد بیت العباس فن اوران خودرو

(دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی سی سخت 5973 سیسخت خیابان مطهری روبروی بانک تجارت یاسمین  

اوریاطالعات¬امورمالیوبازرگانی ،فن سی سخت 1775333 سی سخت خیابان مطهری آموزشگاه کامپیوتر سپهر  

اوری اطالعاتفن قلعه رئیسی 7397575737 قلعه ریسی خیابان امام خمینی )ره( پایین تر از بانک کشاورزی  حافظ  

روبروی ىبیرستان عالمه حلی  -خ اصلی  -لنىه  فرزانگان اوری اطالعاتفن لنده 17535115   

اوریاطالعات ،کشاورزی )باغی و زراعی(¬،فناوریارتباطات ،فن( دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی لنده 7397591933 لنده خیابان سادات علم و فن  

فتاحی منزل -1خ امام خمینی کوچه نصر  -لنده یاس گل لنده  صنایعپوشاك ،صنایعچرم،پوست،خز لنده 17537555 

 عمران  ،فناوری اطالعات لیکک 5571177 بهمئب لیکک خ امام  برق صنعت

لیکک-بهمئی پروین اعتصامی (چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)اوریاطالعات،صنایعدستی¬فن( دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی لیکک 955575533   

خیابان فدائیان اسالم -لیکک  بنفشه اوریاطالعات¬صنایعپوشاك،مراقبتزیبایی،خدماتآموزشی ،فن لیکک 7333973715   

 مراقبت زیبایی لیکک 9555577137 لیکک خ رهبری آموزشگاه غزل

ITآموزشگاه آزاد  خلیج فارس  اوریاطالعات،صنایعفلزی ،جوشکاریوبازرسیجوش ،صنایعفلزی¬امورمالیوبازرگانی،فن لیکک 7335973331 بهمئی لیکک خیابان امام   
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 عمران،فناوریاطالعات ، امور مالی و بازرگانی لیکک 7517 لیکک خ رهبری آموزشگاه آزاد داده پرداز

(بافت) ،صنایعدستی (دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی لیکک 17571151 لیکک خیابان جمهوری اسالمی کوثر  

خیابان صیاد شیرازی-لیکک  برق صنعت  برق لیکک 17571333 

 صنایع دستی )بافت( لیکک 17577555 لیکک خیابان دانشجو جنب مسجد جامع لیکک  نقش جهان

اوری اطالعاتفن مارگون 11757931 مارگون  فجر  

 خدماتآموزشی،فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی یاسوج 7777173 یاسوج خیابان سردار جنگل جنوبی مجتمع امیر کبیر

مجتمع اموزشی خیام -هجرت یک  -خیابان فردوسی  خیام ،امورمالیوبازرگانی (باغیوزراعی) اوریاطالعات،کشاورزی¬عمران ،فناوریارتباطات،فن یاسوج 11715353   

1یاسوج,خ منتظری.کوچه سردار رسام  عمران،فناوریاطالعات یاسوج 11771779 

35یاسوج گلستان  حضرت امام خمینی )ره( اوری اطالعاتفن یاسوج 11777937   

خ جمهوری-یاسوج  شجره طیبه اوری اطالعاتفن یاسوج 7715993   

5یاسوج خ شهید هرمز پور ساختمان پارسه طبقه  ابریشم ،هنرهایتزئینی (بافت) ،صنایعدستی( دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی یاسوج 3519573   

شهید چمران -خ  چهره سازان  مراقبت زیبایی یاسوج 11711535 

(دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی یاسوج 7393533315 یاسوج خیابان طالقانی کوچه بستنی بندی کامران شمس  

7درب  -1فرعی-خیابان سردار جنگل جنوبی-یاسوج مجتمع آموزشی شقایق (دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعدستی یاسوج 11777553   

 ،خدماتآموزشی ،عمران ،هنر های تجسمی ،بهداشت و ایمنی یاسوج 7397535533 یاسوج سردار جنگل جنوبی دیانا

 مراقبت زیبایی یاسوج 7715353 یاسوج بلوار بویراحمد ونوس

3یاسوج هجرت  سایه روشن  مراقبت زیبایی یاسوج 7773337 

اول سمت چپیاسوج سردار جنگل جنوبی کوچه  نگین  صنایعپوشاك،خدمات آموزشی ،هنرهای تجسمی ،هنر های تزئینی ،صنایع چرم ،صنایع غذایی یاسوج 7715933 

37.ساختمان سالمت واحد7یاسوج خیابان معلم  ستاره (دوختهایسنتی) صنایعپوشاك،صنایعچرم،صنایعغذایی ،صنایعدستی یاسوج 9531151135   

 روژان
نیروی انتظامی( سردار جنگل جنوبی فلکه ساعت )میدان شهدای 

1کوچه سردار  
(دوختهایسنتی) ،بهداشتوایمنی ،صنایعدستی (بافت) صنایعپوشاك،خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،هنرهایتزئینی، صنایعغذایی ،صنایعدستی یاسوج 7397337133  

،فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی ، برقبهداشتوایمنی  یاسوج 11117711 یاسوج خیابان معلم عرفان  

کوچه پشت استپ موبایل 7یاسوج هجرت  کالی  مراقبت زیبایی یاسوج 7153375131 

قلعه مرکزی جنب آژانس پیروزی -سی سخت  میخک سفید  مراقبت زیبایی یاسوج 7391733173 



 27صفحه 
 

 یاسوج 11773539 یاسوج جنب سینما دنا سابق ثامن الحجج
 ،امورمالیوبازرگانی ،کشاورزی( باغیوزراعی) اوریاطالعات،کشاورزی¬،خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،،صنایعغذایی،،بهداشتوایمنی،عمران،،فن

،گیاهانداروییوداروهایگیاهی (اموردامیوآبزیان)  

مرکز آموزش بازرگانی 7یاسوج خ معلم  فناوری اطالعات زاگرس اوری اطالعاتفن یاسوج 7711113   

 یاسوج 7391535331  7یاسوج 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  

7خ فردوسی نبش هجرت  پرهود  یاسوج 7313995195 
( بافت) ، هنرهایتزئینی،صنایعغذایی،صنایعدستی(فرش) خدماتآموزشی،هنرهایتجسمی،بهداشتوایمنی،صنایعپوشاك،،صنایعدستی

اوریاطالعات ،عمران¬،فن  

75 75سی متری معاد نبش شاهد  نگار  مراقبت زیبایی یاسوج 1113151 

 فناوریاطالعات،امورمالیوبازرگانی یاسوج 7397537937 یاسوج خیابان سه جوب روبروی بانک مسکن پدیده

3یاسوج هجرت برق صنعتی نوین  عمران ،فناوریاطالعات،کنترلوابزاردقیق ،برق یاسوج 1777737 

1هجرت  -خیابان فردوسی  -یاسوج  صنعتی یاسوج اوری اطالعاتفن یاسوج 1171739   

 صنایع دستی )بافت( یاسوج 3331535 سردار جنگل جنوبی سوم هنر ایلیاتی

(بافت) صنایعدستی یاسوج  1517331 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  17793153

1هجرت خیابان  -یاسوج هلوسات  امور مالی وبازرگانی یاسوج 37399735373 

خیابان رازی–لیکک  مهر  هنرهای تجسمی بهمئی 37739195133 

 صنایع پوشاك یاسوج 3735377575 روستای سرآبتاوه شیرین گل

 الکترونیک یاسوج 37399551333 یاسوج شصت متری امام خمینی هوش برتر
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