
 
 
 
 
 
 
 

  برنامه آموزشي مراكز ثابت
  

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي
  
       مق



هردومردزن

-*-برق صنعتي درجه 8-55/15/2/42

-*-برق صنعتي درجه 8-55/13/1/41

-*-تراشكاري درجه 34/22/2/22-8كارگاه تراشكاري2

8-72/22/2/3E3 جوشكاري-*-

3/1/22/72-8E6 جوشكاري-*-

-*-نقشه كشي صنعتي درجه0-32/12/1/31

-*-نقشه كشي صنعتي درجه0-32/12/2/32

-*-نقشه كش با رايانه0-32/97/1/1

5PLC درجه 84/55/2/42-0كارگاه كارور PLC كارور-*-

--*-تعمير كار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه 43/23/1/31-8كارگاه اتومكانيك درجه 61

-*-برق خودرودرجه 8-55/42/2/32

-*-برق خودرودرجه 8-55/42/1/21

-*-تعمير موتور گيربكس پرايد3/1/خ/8-24/43

-*-سيستم سوخت رساني پرايد6/1/خ/8-24/43

-*-برق و تزئينات1/1/خ/8-43/55

-*-تراشكار CNC درجه 8-33/84/2/32

-*-فرز كار CNC  درجه 8-33/86/2/32

0-32/15/1/1Master  cam كارور-*-

0-32/17/1/1Solid work كارور-*-

-*-تعميركار پنوماتيك8-49/95/1/2

-*-تعمير كار هيدروليك8-49/91/1/2

كارگاه نقشه كشي صنعتي4

7

كارگاه سايپا8

كارگاه هيدروليك وپنوماتيك10

9CNC كارگاه

كارگاه برق خودرو

كارگاه برق صنعتي1

كارگاه جوشكاري3

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره يك حضرت امام خميني (ره) در سال 1389 در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم

نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارتنام كارگاه آموزشرديف
جنسيت پذيرش كارآموز



هردومردزن

-*-كمك بناي سفت كار درجه9-51/23/2/4/12

-*-بناي سفت كار درجه9-51/23/1/4/11

-*-كمك گچكار درجه 9-55/13/2/3/12

--*-متصدي متره و برآورد درجه0-33/29/2/22

-*-متصدي تعيين صورت وضعيت0-33/28/1/2

-*-قالب بند و كفراژ درجه9-52/25/1/4/11

-*-بتن ساز و بتن ريز درجه9-52/16/1/3/11

--*--آرماتور بند درجه 9-52/34/1/4/11

-*-فن ورز اسكلت فلزي9-64/40/1/1/1

-*-كاشيكار درجه 9-51/52/1/3/11

-*-سنگ كار درجه 9-51/43/1/3/11

-*-نقاش ساختمان درجه0-31/25/1/4/11

-*-كمك كاشيكار درجه9-51/52/2/3/12

-*- كاشيكار درجه 9-51/52/1/3/11

-*-تعمير لوازم سردكننده خانگي و تجاري41/83/1/2-8كارگاه سردكننده4

-*-تعمير كار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه 43/23/2/32-8كارگاه اتومكانيك درجه 52

-*-تاسيسات حرارتي وبرودتي درجه 8-71/18/2/21

-*-لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه 8-71/6/2/22

-*-لوله كشي گاز خانگي تجاري8-71/22/1/2

-*-كشتكار گلخانه هاي خاكي27/38/1/3-6كارگاه كشتكار گلخانه7

كارگاه تاسيسات حرارتي وبرودتي

كارگاه صنايع ساختمان 22

6

كارگاه صنايع ساختمان 33

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره يك حضرت امام خميني (ره)  در سال 1389 در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم

يف
نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرد

جنسيت پذيرش كارآموز

كارگاه صنايع ساختمان 11



نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارتنام كارگاه آموزشي

هردومردزن

--*گوهر تراش80/86/1/2-8كارگاه گوهرشناس1

--*تعمير كار عمومي رايانه شخصي52/91/1/2-8كارگاه تعمير كار عمومي رايانه شخصي2

--*گوهر شناس13/98/1/2-0كارگاه گوهر شناس3

0-84/27/1/2ASP.NET مهندسي توسعه وب*--

--*مهندسي برنامه نويس0-85/26/1/2

مدير سرويسدهندهاي 0-23/87/1/2
--*مايكروسافت

10-24/81/1/2PHP توسعه دهنده وب با*--

3-42/24/1/5/2-E) شهروند الكترونيكي
( CITIZEN

*--

3-42/29/1/2SQLSERVER برنامه نويس*--

تكنيسين عمومي شبكه هاي 0-84/54/1/2
--*كامپيوتري

سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با 8-95/93/2/1
--*مواد بازيافت

--*حجم سازي روي شيشه8-94/45/1/2

--*روبان دوز7-95/94/1/1

--*مليله كار و زنجير باف8-80/12/1/2

--*تكه دوزي بادست7-95/96/1/1

--*نقاشي روي سفال1-61/40/1/3

--*گالبتون دوز7-95/96/1/1

طراح بسته بندي محصوالت 1-62/40/1/3
--*تجاري و صنعتي

--*پولك و منجوق دوز7-95/68/1/2

--*كار آفريني KAB مقدماتي100011

--*كار آفريني KAB تكميلي100012

--*مدير آموزشگاه2-19/11/1/2

جنسيت پذيرش كارآموز

كارگاه مديريت7

كارگاه رايانه 41

كارگاه رايانه 52

كارگاه صنايع دستي6

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره دو حضرت فاطمه معصومه (س) در سال 1389 در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم

يف
رد



نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

هردومردزن

-*-برقكارساختمان درجه8-55/28/2/42

-*-برقكارساختمان درجه8-55/28/1/41

تعميركارلوازم خانگي برقي و 55/77/2/1-8تعميركارلوازم خانگي2
-*-گردنده درجه 2

جنسيت پذيرش كارآموز

برقكارساختمان1

حرفه هاي آموزشي مركز شماره سه انقالب در سال 1389 در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم



نام كارگاه آموزشيرديف

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره چهار حضرت فاطمه زهرا (س) در سال 1389 در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم

نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارت
جنسيت پذيرش كارآموز

هردومردزن

--*كانوا باف با ماشين دستباف خانگي55/41/1/3-7كانوا بافي1

--*تراشكار شيشه و كريستال درجه 8-91/66/2/22

--*تراشكار شيشه و كريستال درجه 8-91/66/1/21

--*پته دوز7-95/62/1/2

--*تكه دوزي با چرخ7-95/69/2/3

--*رودوز سنتي درجه 7-95/65/2/22

--*گلدوز دستي7-95/73/1/3

--*سازنده گلهاي پارچه اي  الگانس1-61/97/2/1

--*سازنده گلهاي پارچه اي  ديسكوزين1-61/97/1/1

---*حجم سازي روي شيشه8-94/45/1/2

سازنده نماها و تابلوهاي روستايي با مواد 8-95/93/2/1
--*بازيافت

--*روبان دوز7-95/94/1/1

--*پولك و منجوق7-95/68/1/2

--*پرده دوز درجه 7-95/97/2/42

نقاشي روي شيشه و كريستال و سراميك با 8-95/27/1/2
--*آب طال

--*نقش برجسته كار روي سفال8-92/33/1/2

--*نقاشي روي سفال1-61/40/1/3

-

كارگاه صنايع دستي66

تراشكار شيشه و كريستال درجه 22

كارگاه صنايع دستي 33

كارگاه صنايع دستي 44

كارگاه صنايع دستي 55

نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز



حرفه هاي آموزشي مركز شماره هشت شكوهيه (ويژه صنايع مستقر در شهرك صنعتي )در سال 1389 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم

نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

هردومردزن

-*-ساماندهي محيط كار2424130502

-*-كار گروهي1223150501

2120100502spcكنترل فراينداماري-*--

-*-مديريت زمان1212130401

-*-گزارش نويسي2642130401

-*-ارتباطات سازماني1222130601

-*-مديريت رفتارسازماني1219090603

-*-حل مسئله درمحيط كار2351130401

-*-كنترلر كيفيت9-49/88/1/2

-*-تهيه وتدوين طرح كسب وكار2413130301

-*-رايانه كارICDL درجه 3-42/15/2/42

-*-رايانه كارICDL درجه 3-42/15/1/41

2-19/83/1/4EXCELE كارور-*-

0-84/97/1/3ACCESS كارور-*-

1-26/56/1/4PHOTOSHOP كارور-*-

كارگاه مديريت صنايع1

كارگاه رايانه2

نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز



 حرفه هاي آموزشي مركز شماره ده امام حسين (ع) در سال 1389 در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم

نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

جنسيت پذيرش كارآموز

هردومردزن

*فرز كاردرجه8-34/32/2/32

*قالبساز درجه8-32/26/2/32

0-32/17/1/1solidworkكارور*

32/3115powermillكارور*

*جوشكارگازمحافظ آرگن8-72/12/1/2

8-72/13/1/2co2جوشكار گاز محافظ*

*جوشكارلوله تحت با فشار باال8-72/24/1/2

03/2146vt بازرس جوش*

آزمايشگر قطعات صنعتي با مايع نافذ 3/2/99/39-0
pt

*

آزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات 0-39/95/2/1
mtمغناطيسي*

آزمايشگر قطعات صنعتي با امواج 0-39/96/2/3
ut فراصوتي*

*جوشكار گاز درجه2/2/17/722/-8

*كارگرنقطه جوشكاري ثابت8-72/17/2/2

*قيچي كار8-39/78/1/2

*ورقكاري(نازك كار)8-73/14/2/2

*درودگر درجه12/06/2/42-8كارگاه درودگري5

كارگاه ورقكاري4

كارگاه قالبسازي1

كارگاه رايانه2

كارگاه جوشكاري3

نام حرفه آموزشيكداستاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

جنسيت پذيرش كارآموز


