
 
 
 
 
 
 
 

  برنامه آموزشي مراكز ثابت
  

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي
  
       كرج



هردو مرد زن

درودگری درجه ٢ 8-12/06/2/4 درودگری ١

درودگری درجه ١ 8-12/06/1/4 درودگری ٢

کابينت ساز درجه ٢ 8-11/21/2/3 درودگری ٣

فرز درجه ٢ 8-34/32/2/3 فرزکاری ۴

جوشکری درجه ٢ 8-72/22/2/3 جوشکاری ۵

جوشکاری درجه ١ 8-72/22/1/3 جوشکاری ۶

مکانيک درجه ١ 8-43/23/1/3 اتومکانيک ٧

مکانيک راهسازی درجه ٢ 8-49/63/2/2 مکانيک راهسازی ٨

تأسيسات بهداشتی 8-71/06/2/2 تأسيسات ٩

تأسيسات حرارتی 8-71/06/1/2 تأسيسات ١٠

لوازم خانگی سردکننده 8-55/77/2/1 لوازم خانگی ١١

لوازم خانگی گردنده 8-55/77/2/1 لوازم خانگی ١٢

تراشکاری درجه ٢ 8-34/22/2/2 تراشکاری ١٣

رنگ کاری چوب درجه ٢ 9-39/26/2/3 رنگ کاری چوب ١۴

CNC تراش 8-33/84/2/3 CNC ١۵

CNC فرز 8-33/86/2/3  CNC ١۶

تست جوش 0-39/962/3 ١٧ جوشكاري

سوخت رسانی پرايد 6/1/خ/8-24/43 اتومکانيک ١٨

مکانيک ١٨ ماهه م/8-43/23/2/1 اتومکانيک ١٩

نام حرفه آموزشي كد استاندارد مهارت نام كارگاه آموزشي رديف

1 شهيد خدايي  كرج  در سال 1389 حرفه هاي آموزشي مركز برادران  شماره

جنسيت پذيرش كارآموز



هردو مرد زن

گياهان دارويی ۶-٩٢/٩۶/١/٣ کشت گلخانه ای ١

زنبور عسل ۶-٢٩/٢۶/١/٢ پرورش زنبور عسل ٢

باغبان ۶-٢٧/۴١/١/٣ باغبان ٣

کشت گلخانه ای ۶-٢٧/٣٨/١/٣ کشت گلخانه ای ۴

ماهيان گرمابی ۶-۴٩/٢٧/٣٨/١/٣ پرورش ماهيان ۵

ماهيان سردابی ۶-۴٩/٢٧/١/٢ پرورش ماهيان ۶

کشت هيدروپونيک ۶-٢٧/٣٩/١/٢ کشت هيدرو پونيک ٧

گلهای آپارتمانی ۶-٢٧/۴٢/١/١ باغبان ٨

پرورش قارچ ۶-٢٧/٩۶/١/٢ پرورش قارچ ٩

طراحی فضای سبز ۶-٣٢/١٧/١/٣ باغبان ١٠

ماهيان آکواريومی ۶-۴٩/٢۶/١/٢ پرورش ماهيان ١١

سرويس و نگهداری تراکتور و تيلر ۶-٢٨/٩٧/١/١ مکانيک تراکتور و تيلر ١٢

مکانيک تراکتور و تيلر ٨-۴٩/۵٧/١/٢ مکانيک تراکتور و تيلر ١٣

نام حرفه آموزشي

حرفه هاي آموزشي مركز دومنظوره شماره 2 كشاورزي زيبادشت كرج در سال 1389

كد استاندارد مهارت نام كارگاه آموزشي
جنسيت پذيرش كارآموز

رديف



هردو مرد زن

الکترونيک صنعتی طرح ٨-۵٢/۵٢/٢/١ الکترونيک صنعتی ١

برق صنعتی طرح ١/ بم/۵۵/١٣-٨ برق صنعتی ٢

جوشکاری طرح ١/ م/١٠/٧٢-٨ جوشکاری ٣

مکانيک صنايع طرح ١/م/۴١/١٠-٨ مکانيک صنايع ۴

تراش طرح ١/م/١/٣٢-٨ تراشکاری ۵

فرز طرح ١/م/١٢/٣۴-٨ فرزکاری ۶

هردو مرد زن

تلفن روميزی ٨-۵٩/٣۵/٢/١ الكترونيك ١

اتوکد ٣٢/٩٧/١/٢-٠ رايانه ٢

catia ٣٢/١-٠۴/٢/١ رايانه ٣

تلفن همراه ٨-۵۶/٣۶/١/٣ الكترونيك ۴

نام حرفه آموزشيرديف كد استاندارد مهارت نام كارگاه آموزشي

رديف

جنسيت پذيرش كارآموز

حرفه هاي آموزشي مركز شماره 3 برادران شهيد رهبري كرج در سال 1389

1389 4 خواهران الزهرا كرج در سال حرفه هاي اموزشي مركز شماره

جنسيت پذيرش كارآموز
نام حرفه آموزشي كد استاندارد مهارت نام كارگاه آموزشي



هردو مرد زن

تراشکاری درجه ٢ ٣-٨۴/٢٢/٢/٢ تراشکاری
١

برق خودرو درجه ٢ ٨-۵۵/۴٢/٢/٣ اتومكانيك
٢

برق صنعتی درجه ٢ ٨-۵۵/١۵/٢/۴ برق
٣

برق ساختمان درجه٢ ٨-۵۵/٢٨/٢/۴ برق
۴

جوش درجه ٢ ٧٢/٢٢/٢/٣-٨ جوشکاری
۵

جوش درجه ١ ٧٢/٢٢/١/٣-٨ جوشکاری
۶

سرويس و نگهداری خودرو ٨-۴٩/٨١/٢/٣ اتومكانيك
٧

هردو مرد زن

برق صنعتي درجه 2 8-55/15/2/4 برق صنعتي 1

CO2جوش 8-72/13/1/2 جوشكاري 2

فرز درجه 2 8-34/32/2/2 مكانيك 3

الكترونيك صنعتي درجه1 8-52/53/1/5 الكرونيك 4

برق خودرو درجه 2 8-55/42/2/3 برق خودرو ۵

تراش درجه 2 8-34/22/2/2 مكانيك ۶

جوش آرگون 8-72/12/1/2 جوشكاري ٧

هردو مرد زن

مکانيک درجه ٢ ٨-۴٣/٢٣/٢/٣ اتومکانيک ١

برق خودرو درجه ٢ ٨-۵۵/۴٢/٢/٣ اتومکانيک ٢

تدسيسات بهداشتی ٧١/٠-٨۶/٢/٢ تأسيسات ٣

تأسيسات حرارتی ٧١/٠-٨۶/١/٢ تأسيسات ۴

فرز درجه ٢ ٣-٨۴/٣٢/٢/٣ فرزکاری ۵

برق ساختمان درجه٢ ٨-۵۵/٢٨/٢/۴ برق ۶

برق صنعتی درجه ٢ ٨-۵۵/٢/٢/۴ برق ٧

5 برادران شهريار در سال 1389 حرفه هاي آموزشي مركز شماره

جنسيت پذيرش كارآموز
نام حرفه آموزشي كد استاندارد مهارت نام كارگاه آموزشي رديف

حرفه هاي آموزشي مركز شماره6 برادران هشتگرد در سال 1389

جنسيت پذيرش كارآموز
نام حرفه آموزشي كد استاندارد مهارت نام كارگاه آموزشي رديف

حرفه هاي آموزشي مركز شماره 7 برادران رباط كريم در سال 1389
جنسيت پذيرش كارآموز

نام حرفه آموزشي كد استاندارد مهارت نام كارگاه آموزشي رديف



الکترونيک صنعتی ٨-۵٢/۵٣/١/۵ الکترونيک صنعتی ٨


