
 
 
 
 
 
 
 

  برنامه آموزشي مراكز ثابت
  

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي
  

         ركزي م



هر دومردزن 

*تراشکاری درجه٣۴/٢٢/٢/٢٢-٨تراشکاری1

*تعميرآار اتومبيلهاي سواري بنزينی درجه ۴٣/٢٣/٢/٣٢-٨اتومكانيك2

*سرو يس و نگهداری خودرو۴٩/٨١/٢/٣-٨اتومکانيک3

*لوله کش گاز خانگی و تجاری٧١/٢٢/١/٢-٨تاسيسات4

*لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی درجه ٧١/٠۶/١/٢١-٨تاسيسات5

*لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی درجه ٧١/٠۶/٢/٢٢-٨تاسيسات6

*جوشکاری با فرآيند قوس الکتريکی ٧٢/٢٢/٢/٣e3-٨جوشکاری7

*جوشکاری با فرآيند قوس الکتريکی ٧٢/٢٢/١/٣e6-٨جوشکاری8

*جوشکاری با گاز محافظ آرگون٧٢/١٢/١/٢-٨جوشکاری9

*جوشکاری گاز درجه ٧٢/١٧/٢/٢٢-٨جوشکاری10

*درودگری درجه ١٢/٠۶/٢/۴٢-٨صنايع چوب11

*کابينت ساز چوبی درجه ١١/٢١/٢/٣٢-٨صنايع چوب12

*کمک ارماتور بند درجه ۵٢/٣۴/١/۴/١١-٩صنعت ساختمان13

*کمک ارماتور بند درجه ۵٢/٣۴/٢/٣/١٢-٩صنعت ساختمان14

*کمک بتن ساز و بتن ريز درجه ۵٢/١۶/١/٣/١١-٩صنعت ساختمان15

*کمک بتن ساز و بتن ريز درجه ۵٢/١۶/٢/٣/١٢-٩صنعت ساختمان16

*برق و تزئينات پرايد١/١/خ/۵۵/۴٣-٨طرح سايپا17

*سيستم سوخت رسانی انژکتوری پرايد۶/١/خ/۴٣/٢۴-٨طرح سايپا18

*موتور گيربکس پرايد٣/١/خ/۴٣/٢۴-٨طرح سايپا19

جنسيت پذيرش كارآموز

1 امام مهدي (عج) اراك حرفه هاي آموزشي مركز برادران شماره

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن 

*تراشکار درجه  ٣۴/٢٢/٢/٣٢-٨تراشکاری١

آزمايشگر قطعات صنعتی با امواج فرا صوتی ٣٩/٩۶/٢/٣-٠جوشکاری٢
(UT)*

آزمايشگر قطعات صنعتی با ذرات  مغناطيسی ٣٩/٩۵/٢/١-٠جوشکاری٣
(MT)*

*آزمايشگر قطعات صنعتی با مايع نافذ (PT)٣٩/٩٩/٢/٣-٠جوشکاری۴

*برقکار ساختمان درجه ۵۵/٢٨/١/۴١-٨برق ساختمان۵

*برقکار ساختمان درجه ۵۵/٢٨/٢/۴٢-٨برق ساختمان۶

*برقکار صنعتی درجه ۵۵/١٣/١/۴١-٨برق صنعتی٧

*برقکار صنعتی درجه ۵۵/١۵/٢/۴٢-٨برق صنعتی٨

٩CNC٣٣/٨-٨۴/درجه ٢/٣٢ CNC تراشکار*

*تعمير کار اتومبيلهای سواری بنزينی درجه ۴٣/٢٣/٢/٣٢-٨اتومکانيک١٠

*تعمير کار آبگرمکن ديواری٧١/١٣/١/٢-٨تأسيسات١١

*تعمير کار پکيج شوفاژ گازی٧١/١٢/١/٢-٨تأسيسات١٢

*تعمير کار پنوماتيک۴٩/٩۵/١/٢-٨پنوماتيک١٣

*تعمير کار هيدروليک۴٩/٩١/١/٢-٨هيدروليک١۴

*تعمير کار وسايل گاز سوز خانگی۴١/٩٢/١/٢-٨تأسيسات١۵

*جوشکار گاز محافظ ٧٢/١٣/١/٢CO2-٨جوشکاری١۶

*جوشکار گاز محافظ آرگون٧٢/١٢/١/٢-٨جوشکاری١٧

جوشکاری با فرايند قوس الکتريکی دستی ٧٢/٢٢/٢/٣-٨جوشکاری١٨
(E3)*

جوشکاری با فرايند قوس الکتريکی دستی ٧٢/٢٢/١/٣/١-٨جوشکاری١٩
(E8)*

جوشکاری با فرايند قوس الگتريکی دستی ٧٢/٢٢/١/٣-٨جوشکاری٢٠
(E6)*

جوشکاری با فرايند قوس الگتريکی دستی ٧٢/٢٢/١/٣/٢-٨جوشکاری٢١
(E9)*

نام حرفه آموزشي

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره4  برادران ساوه در سال 1389
جنسيت پذيرش كارآموز

كد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

                   



هر دومردزن 
نام حرفه آموزشي

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره4  برادران ساوه در سال 1389
جنسيت پذيرش كارآموز

كد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

٢٢CNC٣٣/٨-٨۶/درجه ٢/٣٢ CNC فرز کار*

*فرزکار درجه ٣۴/٣٢/٢/٣٢-٨تراشكاري٢٣

٢۴CNC٣٢/١-٠۵/١/١MASTER CAM کارور*

٢۵CNC٣٢/١٧/١/١-٠SOLID WORKS کارور*

*کنترلر مدارهای پنوماتيک۴٩/٧٩/١/١-٨پنوماتيک و هيدروليك٢۶

*کنترلر مدارهای هيدروليک۴٩/٧٨/١/٣-٨پنوماتيک و هيدروليك٢٧

*لوله کش ونصاب دستگاههای حرارت مرکزی٧١/١۴/١/٢-٨تأسيسات٢٨

*لوله کش ونصاب دستگاههای حرارتی ٧١/٠٨/٢/٣٢-٨تأسيسات٢٩

*لوله کش ونصاب وسايل بهداشتی درجه ٧١/٠۶/١/٢١-٨تأسيسات٣٠

*لوله کش ونصاب وسايل بهداشتی درجه ٧١/٠۶/٢/٢٢-٨تأسيسات٣١

                   



هر دومردزن 

*کارور62/60/1/5AUTO CAD-1نقشه کشی1

*برق و تزئينات پرايدخ/55/43/1/1-8سايپا2

*برقكار صنعتي درجه يك55/13/1/4-8برق صنعتی3

*برقکار ساختمان درجه دو55/28/2/4-8برقکار ساختمان4

*برقکار ساختمان درجه يك55/28/1/4-8برقکار ساختمان5

*برقکار صنعتی درجه دو55/15/2/4-8برق صنعتی6

*بناي سفت آار درجه 51/23/1/4/1١-9صنعت ساختمان7

تعميرآار دستگاه هاي سرد آننده 41/83/1/2-8تاسيسات8
*خانگي و تجاري

*تعميرآار آولر گازي خودرو41/90/1/2-8تاسيسات9

*تعمير کار برق خودرو درجه دو55/42/2/3-8برق خودرو10

*تعمير کار برق خودرو درجه يک55/42/1/2-8برق خودرو11

تعميرکار اتومبيلهای سواری بنزيني 43/23/2/3-8اتومكانيك12
*درجه دو

*جوشكاري گاز محافظ آرگون72/12/1/2-8جوشکاری13

جوشکاری با فرايند قوس الکتريکی 72/22/2/3-8جوشکاری14
E3 دستی*

جوشکاری با فرايند قوس الکتريکی 72/22/1/3-8جوشکاری15
*دستی E6 درجه ١

جوشکاری با فرايند قوس الکتريکی 72/22/1/3/1-8جوشکاری16
E8 لوله سطح يك*

جوشکاری با فرايند قوس الکتريکی 72/22/1/3/2-8جوشکاری17
E9 لوله سطح يك*

*جوشکاری گاز درجه دو72/17/2/2-8جوشکاری18

*سيستم انژآتوري پرايدخ/43/24/1/6-8سايپا19

فن ورز شبکه هوائی۴٠٠v-20kv 57/25/2/2-8برق صنعتی20
*درجه دو

*آمك بناي سفت آار درجه 51/23/2/4/1٢-9صنعت ساختمان21

*کارور PLC درجه دو84/55/2/4-0برق صنعتی22

*لوله آش گاز خانگي و تجاري71/22/1/2-8تاسيسات23

لوله آش و نصاب دستگاه هاي حرارتي 71/08/2/3-8تاسيسات24
*درجه ٢

*موتور گير بگس پرايدخ/43/24/1/3-8سايپا25

*نقشه آش عمومي ساختمان درجه 32/54/2/3٢-0صنعت ساختمان26

1389 حرفه هاي آموزشي مركز شماره6  برادران خمين در سال
نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

جنسيت پذيرش كارآموز

                   



هر دومردزن 

*32/92/1/2e.w.b-0الکترونيک شماره 1١

*23/93/1/2protel-0الکترونيک شماره 2١

*32/39/1/2pspice-0الکترونيک شماره 3١

*آارور 84/55/2/4plc-0الکترونيک شماره 4٢

*آارور 84/55/2/4plc-0الکترونيک شماره 5٢

*الكترونيك  صنعتي52/53/1/5-8الکترونيک شماره 6٣

*طراح وتحليل گر مدارات ديجيتال32/90/1/3-0الکترونيک شماره 7٣

*ميكرو آنترلر 23/93/1/1avr-0الکترونيک شماره 8٣

*الكترونيك  صنعتي52/53/1/5-8الکترونيک شماره9٢

*نصاب و تعميرآارآسانسور51/65/1/2-8برق شماره 10١

*برق صنعتي ماهر55/12/1/3-8برق شماره 11٢

*برق صنعتی درجه 55/13/1/4١-8برق شماره 12٢

*برق صنعتی درجه 55/5/2/4٢-8برق شماره 13٢

*مونتاژکار و نصاب تابلو های برق51/46/2/3-8برق شماره14١

*ابزار تيز کنی35/39/1/3-8تراشکاری شماره 15١

*تراش تخصصي34/12/1/3-8تراشکاری شماره 16١

*تراش درجه 34/22/1/3١-8تراشکاری شماره 17١

*تراش درجه 34/22/2/2٢-8تراشکاری شماره 18١

*کارگر ماهر  تراشکاری34/12/75-8تراشکاری شماره 19٢

*جوشكاري  8/72/22/2/2E6جوشکاری شماره 20٢

*جوشكاري 72/13/1/2Co2-8جوشکاری شماره 21٢

*جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي 72/22/2/1E3-8جوشکاری شماره 22٢

*جوشكاري زير پودري72/97/1/2-8جوشکاری شماره 23٢

*جوشكاري گاز72/17/2/2-8جوشکاری شماره 24٢

*جوشكاري گاز محافظ ارگون72/12/1/2-8جوشکاری شماره 25٢

نام كارگاه آموزشي

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 2 برادران درجه يك و تخصصي اراك در سال 1389

رديف
جنسيت پذيرش كارآموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارت

                   



هر دومردزن 
نام كارگاه آموزشي

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 2 برادران درجه يك و تخصصي اراك در سال 1389

رديف
جنسيت پذيرش كارآموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارت

*عمليات حرارتي26/32/1/1-7جوشکاری شماره 26١

*آزمايشگاه قطعات صنعتي  با مايع نافذ 39/99/2/3Pt-0جوشکاری شماره27١

آزمايشگاه قطعات صنعتي با ذرات مغناطيس 39/95/2/1-0جوشکاری شماره28١
MT

*

* کارور cnc درجه يکCNC3-41/27/1/3شماره 29١

*برنامه نويس cncدرجه CNC0-84/52/2/2٢شماره 30١

*تراش cnc درجه CNC8-33/84/2/3٢شماره 31١

*فرز cnc درجه CNC8-33/86/2/3٢شماره32٢

*فرز cnc درجه CNC8-33/86/2/3٢شماره33٢

*طراح فضاي سبز32/17/1/3-6طراح فضاي سبز34

*تدوين گر درجه 63/63/2/1٢-1عکاسی ديجيتال35

*عکاسی ديجيتال63/21/1/1-1عکاسی ديجيتال36

*فلكسي فيس62/24/1/2-1عکاسی ديجيتال37

*تعميرآارماشينهاي الكتريكي درجه 53/47/2/4٢-8ماشينهاي الكتريكي38

*آمك نقاش ساختمان درجه 31/25/2/1/1٢-9نقاش ساختمان39

*طراح و نقشه آش32/97/1/3-0نقشه آشي40

*مكانيكال32/13/2/1-0نقشه آشي41

*نقشه خوان 32/18/1/3-0نقشه آشي42

*پنوماتيك49/95/1/2-8هيدروليك و پنوماتيك43

*مکاترونيک44/13/2/1-8هيدروليك و پنوماتيك44

*هيدروليك49/91/1/2-8هيدروليك و پنوماتيك45

                   



هر دومردزن 

*برقكار صنعتي درجه ۵۵/١۵/٢/۴٢-٨برق1

*تعميرآار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه۴٣/٢٣/٢/٣٢-٨اتومكانيك2

*تعميرآار برق خودرو درجه ۵۵/۴٢/١/٢١-٨برق خودرو3

*تعميرآار برق خودرو درجه ۵۵/۴٢/٢/٣٢-٨برق خودرو4

*جوشكاري ٧٢/٢٢/٢/٣E3-٨جوشكاري5

*جوشكاري ٧٢/٢٢/١/٣E6-٨جوشكاري6

*رايانه کار SPSS درچه ١٩/٨۶/٢/٢٢-٢رايانه7

*آاربر رايانه۴٢/٢۴/١/٠/٣-٣رايانه8

*کارور ۶١/۴۴/١/۴PREMIERE-١رايانه9

*لوله آشي گاز خانگي و تجاري٧١/٢٢/١/٢-٨جوشگاري10

حرفه هاي آموزشي مركز شماره8 برادران آشتيان در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

                      



هر دومردزن 

*برقکار صنعتی درجه ۵۵/١۵/٢/۴٢-٨برق1

*تعمير کار اتومبيل های سواری بنزينی درجه ۴٣/٢٣/٢/٣٢-٨اتومکانيک2

*تعميرکار آبگرمکن ديواری٧١/١٣/١/٢-٨تاسيسات3

*تعميرکار پکيج شوفاژ گازی٧١/١٢/١/٢-٨تاسيسات4

تعميرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده ۵۵/٧٧/٢/١-٨برق5
*درجه ٢

*جوشکاری 'گاز درجه ٧٢/١٧/٢/٢٢-٨جوشکار و بازرس جوش6

*جوشکاری با فرآيند قوس الکتريکی دستی ٧٢/٢٢/٢/٣E3-٨جوشکار و بازرس جوش7

*جوشکاری با فرآيند قوس الکتريکی دستی ٧٢/٢٢/١/٣E6-٨جوشکار و بازرس جوش8

*لوله کش فاضالب نصب فشاری ٧١/١٠/١/١/١push fit-٨تاسيسات9

*لوله کش لوله های پليمری تلفيقی٧١/٠٢/١/١-٨تاسيسات10

*لوله کش نصاب وسايل بهداشتی درجه ٧١/٠۶/٢/٢٢-٨تاسيسات11

حرفه هاي آموزشي مركز شماره9 برادران محالت در سال1389
جنسيت پذيرش كارآموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن 

*برق صنعتی درجه ۵۵/١۵/٢/۴٢-٨برق1

*برق وتزئينات پرايد۵۵/۴٣/٠/١/١-٨اتومکانيک2

*برق وتزئينات زانتيا۵۵/۴٣/٠/١/۵-٨اتومکانيک3

*تعمير کار اتوموبيلهای سواری بنزينی درجه ۴٣/٢٣/٢/٣٢-٨اتومکانيک4

*تعمير کار سيستم ترمز روغنی۴٣/٢٣/٢/١/۶-٨اتومکانيک5

*تعميکار اتوموبيل گاز سوز۴٣/٩۴/٢/٢-٨برق خودرو6

*تهويه مطبوع پرايد وزانتيا۵۵/۴٣/٠/١/٢-٨برق خودرو7

*تون آپ پرايد۴٣/٢۴/٠/٢/٧-٨اتو مکانيک8

*جوشکاری با فرايند قوس الکتريکی ٧٢/٢٢/٢/٣E3-٨جوشکاری9

*جوشکاری با فرايند قوس الکتريکی ٧٢/٢٢/١/٣E6-٨جوشکاری10

*جوشکاری لوله های فشار باال٧٢/٢۴/١/٣-٨جوشکاری11

*شهروند الکترونيکی۴٢/٢۴/١/۵/٢-٣رايانه12

*کاربر بانک اطالعاتی٨۴/٨٠/١/٣/٢SQL-٠رايانه13

*کاربر نرم افزار اداری۴٢/٢۴/١/۴-٣رايانه14

*مبانی برق والکترونيک خودرو۵۵/۴٣/٠/١/٠-٨اتومکانيک15

نام حرفه آموزشي

 حرفه هاي آموزشي مركز  شماره10 برادران دليجان در سال 1389
جنسيت پذيرش كارآموز

كد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

              



هر دومردزن 

*برق صنعتی درجه۵۵/١۵/٢/۴٢-٨برق1

*جوش گاز درجه ٧٢/١٧/٢/٢٢-٨آرگون2

*جوش گاز محافظ ٧٢/١٣/١/٢CO2-٨جوش شماره 3١

*جوش گاز محافظ آرگون٧٢/١٢/١/٢-٨آرگون4

*جوشکاری برق ٧٢/٢٢/٢/٣E3-٨جوش شماره 5١

*جوشکاری برق ٧٢/٢٢/٢/٣E3-٨جوش شماره 6٢

*جوشکاری برق ٧٢/٢٢/١/٣E6-٨جوش شماره 7١

*جوشکاری برق ٧٢/٢٢/١/٣E6-٨جوش شماره 8٢

*جوشکاری برق ٧٢/٢٢/١/٣/١E8-٨جوش شماره 9٢

*جوشکاری برق ٧٢/٢٢/١/٣/٢E9-٨جوش شماره 10٢

*فن ورز شبکه هوايی۵٧/٢۵/٢/٢-٨برق11

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره11 برادران آستانه در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

                



هر دومردزن 

1PLC درجه ٨۴/۵۵/٢/۴٢-٠کارگاه PLC کارور*

*پرورش دهنده قارچ دکمه ای٢٧/٩٠/١/٢-۶کشاورزی2

*پرورش دهنده زنبور عسل٢٩/٢۶/١/٣-۶کشاورزی3

*تعمير کار وسايل گاز سوز خانگی۴١/٩٢/١/٢-٨تعمير کار لوازم خانگی4

*تعمير کار ماشين های الکتريکی درجه ۵٣/۴٧/٢/۴٢-٨سيم پيچی5

*برقکار صنعتی درجه ۵۵/١٣/١/۴١-٨برق صنعتی6

*برقکار صنعتی درجه ۵۵/١۵/٢/۴٢-٨برق صنعتی7

*برقکار ساختمان درجه ۵۵/٢٨/١/۴١-٨برق ساختمان8

*برقکار ساختمان درجه ۵۵/٢٨/٢/۴٢-٨برق ساختمان9

تعمير کار لوازم خانگی برقی حرارتی و ۵۵/٧٧/٢/١-٨تعمير کار لوازم خانگی10
*گردنده درجه ٢

*فن ورز شبکه هوايی برق ۵٧/٢۵/٢/٢٢٠kv-400v-٨سيم پيچی11

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره12 برادران تفرش در سال 1389

نام حرفه آموزشيرديف كد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشي
جنسيت پذيرش كارآموز

                



هر دومردزن 

*  طال  وجواهر ساز٨٠/١٠/١/٢-٨صنايع دستی1

*پارچه ساز تزئينی۶٢/۴٢/١/١-١طراحی دوخت2

*تعمير کار فلزات قيمتی و جواهرات٨٠/٢١/١/٢-٨صنايع دستی3

*تعمير کار لوازم خانگی درجه ۵۵/٧٧/١/٣١-٨برق4

*تعمير کار لوازم خانگی درجه ۵۵/٧٧/٢/١٢-٨برق5

*تکنسين عمومی شبکه های کامپيوتری۴١/٢١/١/٣-٠فناوری اطالعات6

*تکه دوزی با چرخ٩۵/۶٩/٢/٣-٧طراحی دوخت7

توسعه دهنده صفحات وب با multi ٢۴/٨٩/١/٢-٠فناوری اطالعات8
media*

*جاجيم باف۵۵/٣٣/١/٣-٧صنايع دستی (بافت)9

*چاپ باتيک٢٩/٣٢/١/٢-٩صنايع دستی10

*رايانه کار تدوين  فيلم و صدا با ۶٣/١۵/١/٢ssp-١فناوری اطالعات11

*سازنده دوختهای تلفيقی٩۵/٩٣/١/١-٧طراحی دوخت12

*سوخت نگار چوب و نی درجه ١٩/۴۴/١/٣١-٨صنايع دستی13

*طراح مدارات الکترونيک به کمک ٣٢/٣٨/١/٢orcad-٠الکترونيک14

طراح مدارات الکترونيک به کمک ٣٢/٣٩/١/٢-٠الکترونيک15
pspice*

*طراحی مسکن مطلوب(وياليی-آپارتمانی)٣٢/۵۴/٢/٢/٣-٠عمران16

*قاليباف تابلويی۵۴/۵۶/١/٢-٧صنايع دستی (بافت)17

*قلم زنی روی چوب درجه ۶١/٢٩/١/٢١-١صنايع دستی18

*کارور ٣٢/٣۵/١/١matlab-٠برق19

*کارور ٢٣/٩٣/١/٢protel-٠الکترونيک20

*کيف دوز٣١/١٢/١/٣-٨صنايع دستی21

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره5 خواهران ساوه در سال 1389
جنسيت پذيرش كارآموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن 

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره5 خواهران ساوه در سال 1389
جنسيت پذيرش كارآموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

*گبه باف۵۴/٩۶/١/٢-٧صنايع دستی (بافت)22

*گيوه باف۵۵/۵۴/١/٢-٧صنايع دستی (بافت)23

*متصدی متره وبرآورد درجه ٣٣/٢٩/٢/٢٢-٠عمران24

*معرق الياف گياهی درجه يک١٩/۴۶/١/٢-٨صنايع دستی25

*منبت و معرق درجه ١٩/۴۵/٢/٢٢-٨صنايع چوب26

*نقاشی با لعاب روی کاشی۶١/٩٨/١/٣-١هنرهای تجسمی27

*نقاشی روی چرم۶١/٣۶/١/٢-١هنرهای تجسمی28

*نقاشی روی سفال۶١/۴٠/١/٣-١هنرهای تجسمی29

*نقشه کشی سازه درجه ٣٢/۵۴/١/۴١-٠عمران30

*نقشه کشی معماری درجه ٣٢/۵۴/١/٣١-٠عمران31



هر دومردزن 

*آشپز سنتی31/32/1/2-5صنايع غذايی1

*آشپز غذاهای فوری31/95/1/2-5صنايع غذايی2

*برنامه نويس زبان HTML درجه 84/75/1/3١-1رايانه3

*برنامه نويس ويژوال بيسيک مقدماتی84/80/1/3/1-0رايانه4

*پخت نان حجيم و نيمه حجيم76/37/1/2-7صنايع غذايی5

*چاپ باتيک29/32/1/2-9صنايع دستی6

*حسابدار عمومی پيشرفته10/15/1/4/2-1مالی وبازرگانی7

*حسابدار مالياتی10/14/1/1-1مالی وبازرگانی8

*حسابداری دارائيهای ثابت ( اثاثيه و اموال)10/16/1/3-1مالی وبازرگانی9

*حسابداری دولتی درجه 10/16/1/2١-1مالی وبازرگانی10

*حسابداری صنعتی درجه 10/12/1/3١-1مالی وبازرگانی11

*حسابداری عمومی پيشرفته10/15/1/4/2-1مالی وبازرگانی12

*حسابداری مالياتی10/14/1/1-1مالی وبازرگانی13

*حسابرس درجه 10/21/2/2٢-1مالی وبازرگانی14

*دسر ساز بين المللی76/37/1/1-7صنايع غذايی15

*دسر ساز سنتی76/35/1/2-7صنايع غذايی16

*رودوز سنتی درجه 95/65/2/2٢-7صنايع دستی17

*شهروند الکترونيکی   (CITIZEN-E)42/24/1/5/2-3رايانه18

*شيرينی پز شيرينی های خشک76/67/1/1-7صنايع غذايی19

شيرينی پزشيرينی های خشک بدون فر (اجاق 76/66/1/1-7صنايع غذايی20
*گاز)

*طراح گرافيک رايانه ای66/51/1/3-1رايانه21

!ALUE*طراحی معماری با نرم افزار 32/54/2/1/6٣dmax-0رايانه22

طراحی معماری به کمک نرم افزار 32/54/2/2/4-0رايانه23
!Archicad*ALUE درجه ٢

*کاربر امور بانکی31/49/1/2-3حسابداری24

*کاربر بانک اطالعاتی84/80/1/3/2Sql-0رايانه25

*کاربر پيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3رايانه26

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره7  خواهران خمين در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

                  



هر دومردزن 

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره7  خواهران خمين در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

*کاربر84/97/1/3ACCESS-0رايانه27

*کارور 61/44/1/4PREMIER-1رايانه28

*کيف دوز03/12/1/3-8صنايع دستی29

!ALUE*کيک سازو تر ساز درجه 76/36/1/2١-7صنايع غذايی30

!ALUE*متصدی تعيين صورت وضعيت33/2/1/2-0معماری31

!ALUE*متصدی متره و برآورد درجه 33/29/2/2٢-0معماری32

!ALUE*معرق روکش19/54/1/2-8صنايع دستی33

*معرق منبت درجه 19/45/2/2٢-8صنايع دستی34

*نقاش شيشه های تزئينی (ويترای)95/25/1/2-8صنايع دستی35

*نقاشی روی چرم61/36/1/2-1صنايع دستی36

*نقشه کشی ساختمان با اتوکد32/54/1/1/1-0معماری37

*نقشه کشی سازه درجه 32/54/1/4١-0معماری38

*نقشه کشی معماری درجه 32/54/1/3١-0معماری39

*نماينده فروش بيمه41/2/1/2-4مالی وبازرگانی40

                  



هر دومردزن 

 شا يستگی کارآفرينی رويکرد KAB سطح ١٠٠٠١١آارگاه پيشرفته1
*مقدماتی

* شايستگی کارآفرينی رويکرد KABسطح تکميلی١٠٠٠١٢آارگاه پيشرفته2

*پيکر تراش چوب۶١/٢١/١/٢-١صنايع چوب3

*تعمير تلفن همراه۵۶/٣۶/١/٣-٨الکترونيک4

*رودوز سنتی درجه٩۵/۶۵/١/٢١-٧طراحي و دوخت5

*طراح گرافيک رايانه درجه ۶۶/۵١/١/٣١-١فناوری اطالعات6

*قالی بافی تابلويی۵۴/٩۶/١/٢-٧صنايع دستی (بافت )7

*کاربر امور بانکی٣١/۴٩/١/٢-٣امور مالی و بازرگانی8

*کاربر رايانه۴٢/٢۴/١/٠/٣-٣فناوری اطالعات9

*کارور ۶٢/۶٠/١/۵auto cad-١فناوری اطالعات10

*کارور ۶١/۴۴/١/۴priemere-١فناوری اطالعات11

*کارور گرافيک (گرافيست )۶٢/۴٩/١/٢-١فناوری اطالعات12

*کيف دوزی٣/١٢/١/٣-٨طراحي و دوخت13

*گبه بافی۵۴/٩۶/١/٢-٧صنايع دستی (بافت )14

*نقاش شيشه های تزيينی (ويترای )٩۵/٢۵/١/٢-٨هنر های تجسمی15

*نقاشی روی چرم۶١/٣۶/١/٢-١هنر های تجسمی16

*نقاشی روی سفال۶١/۴٠/١/٣-١هنر های تجسمی17

جنسيت پذيرش كارآموز

1389  حرفه هاي آموزشي مركز خواهران آشتيان در سال

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

                  



هر دومردزن 

*بافنده عروسکهای تزئينی۴٩/۴۴/١/١-٩طراحی و دوخت1

*برقکار ساختمان درجه ۵۵/٢٨/٢/۴٢-٨برق2

*تابلوساز تزئينی۶١/٩۴/١/٢-١هنرهای تزئينی3

*تعميرکارثلفن همراه۵۶/٣۶/١/٣-٨الکترونيک4

*خياط لباس زير زنانه درجه ٩١/٩۶/١/٢١-٧طراحی و دوخت5

*دوزنده لباس مبل٩١/٣۶/١/١-٧طراحی و دوخت6

*روبان دوز٩۵/٩۴/١/١-٧طراحی و دوخت7

*سازنده زبورآالت چوبی١٩/٩٢/١/١-٨هنر های تزئينی8

*سازنده عروسک ها و ميوه های بلندر۶١/٨۶/٢/١-١هنرهای تزئينی9

*سری دوز سرويس خواب٩١/٣١/١/١-٧طراحی و دوخت10

*کاپشن دوز٩١/۴٢/١/٢-٧طراحی و دوخت11

*کيف دوز٣/١٢/١/٣-٨نساجی12

1389  حرفه هاي آموزشي مركز خواهران محالت در سال

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

                  



هر دومردزن 

*تعمير کار تلفن همراه۵۶/٣۶/١/٣-٨الکترونيک1

*تعمير کار سيستم های ايمنی و حفاظتی۵٢/١٩/١/٢-٨الکترونيک2

*تعميرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده۵۵/٧٧/٢/١-٨برق3

*چاپ باتيک٢٩/٣٢/١/٢-٩صنايع نساجی4

*رودوزی سنتی درجه يک٩۵/۶۵/١/٢-٧صنايع دستی5

*سرويس نگهداری خودرو۴٩/٨١/٢/٣-٨اتو مکانيک6

*سفالگر با چرخ پايی و برقی٩٢/٢۶/١/٣-٨سراميک7

*سيستم سوخت رسانی انژکتوری پرايد١/۶/خ/۴٣/٢۴-٨اتو مکانيک8

*طراح مدارات الکترونيک به کمک ٣٢/٩٢/١/٢EWB-٠الکترونيک9

*طراح و تحليلگر مدارات ديجيتال٣٢/٩٠/١/٣-٠الکترونيک10

*طراحی فضای سبز٣٢/١٧/١/٣-۶صنايع دستی11

*قاليباف تابلويی۵۴/۵۶/١/٢-٧صنايع دستی12

*قطعه شناسی١/٢/خ/۴٣/٢۴-٨اتو مکانيک13

*قلمزن درجه يک٢٩/٩۴/١/٢-٧صنايع دستی14

*کارآفرينی با الگوی ١٠٠٠١١KABخدمات آموزشی15

*کارور ٣٢/٣۵/١/١MATLAB-٠الکترونيک16

*کارور plc درجه ٨۴/۵۵/٢/۴٢-٠الکترونيک17

*کارور ٢٣/٩٣/١/٢protel-٠الکترونيک18

*کيف دوز٣/١٢/١/٣-٨صنايع نساجی19

*گبه باف درجه يک۵۴/٩۶/١/٢-٧صنايع دستی20

*متصدی تعيين صورت وضعيت٣٣/٢٨/١/٢-٠عمران21

*مدير پيمان های پيمانکاری١٩/٢٢/١/٢-٢عمران22

1389 حرفه هاي آموزشي مركز شماره3  خواهران اراك در سال

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

                  



هر دومردزن 

1389 حرفه هاي آموزشي مركز شماره3  خواهران اراك در سال

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

*مسئول تهيه صورت کارکرد و تهيه دستور کار٣٣/٣۵/١/٢-٠عمران23

*مسئول متره و برآوردراهسازی٣٢/٣١/١/٢-٠عمران24

*معرق کار (بدون قالب) درجه ١٩/۴٩/٢/٢٢-٨صنايع چوب25

*معرق کار روکش درجه يک١٩/۵۴/١/٢-٨صنايع چوب26

*مهندس توسعه دهنده وب با ٨۴/٨۴/١/٢java  script-٠رايانه27

*مهندس طراح تبليغات و بهينه سازی وب٢۴/٨٨/١/٢-٠رايانه28

*نقاش شيشه های تزيينی(ويترای)٩۵/٢۵/١/٢-٨صنايع دستی29

*نقاشی روی چرم۶١/٣۶/١/٢-١صنايع دستی30

*نقش برجسته کاری روی سفال٩٢/٣٣/١/٢-٨سراميک31

                  



هر دومردزن 

*بافنده عروسکهای تزئينی۴٩/۴٢/١/١-٩صنايع دستی1

*تعمير کار تلفن همراه۵۶/٣۶/١/٣-٨برق2

تعمير کار لوازم خانگی وحرارتی ۵۵/٧٧/٢/١-٨برق3
*گرداننده درجه ٢

*دوزنده لباس مبل٩١/٣۶/١/١-٧صنايع نساجی4

*روبان دوز٩۵/٩۴/١/١-٧صنايع نساجی5

*سفالگر با چرخ برقی پای٩٢/٢۶/١/٣-٨سراميک6

*سوزن باف۵٩/۴٣/١/٣-٧صنايع نساجی7

*طراحی گرافيک رايانه۶۶/۵١/١/٣-١رايانه8

*طال وجواهر ساز٨٠/١٠/١/٢-٨صنايع دستی9

*عکاس ديجيتال۶٣/٢١/١/١-١هنرهای نمايشی10

کاربر بانک اطالعاتی ٨۴/٨٠/١/٣/٢-٠رايانه11
acsses,sqwserv*

*کاربر نرم افزار اداری۴٢/٢۴/١/۴-٣رايانه12

*کارور پيشرفته اينترنت۴٢/٩٧/١/۴/١-٣رايانه13

*کيف دوز٣/١٢/١/٣-٨صنايع نساجی14

 حرفه هاي آموزشي مركز خواهران دليجان در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

                  



هر دومردزن 

*سوزن باف۵٩/۴٣/١/٣-٧طراحی ودوخت1

*روبان دوز٩۵/٩۴/١/١-٧طراحی ودوخت2

*بافنده عروسکهای تزئينی۴٩/۴۴/١/١-٩طراحی دوخت3

*کارور۶١/۴۴/١/۴primaer-١رايانه4

*کارور نرم افزار اداری۴٢/٢۴/١/۴-٣رايانه5

حرفه هاي آموزشي مركز خواهران نراق دليجان در سال 1389

نام حرفه آموزشي
جنسيت پذيرش كارآموز

كد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف

                  



هر دومردزن 

*پرورش دهنده توت فرنگی١١/٢٨/١/١-۶کشاورزی1

*پرورش دهنده قارچ دکمه ای٢٧/٩٠/١/٢-۶کشاورزی2

*پرورش دهنده گلهای آپارتمانی٢٧/۴٢/١/١-۶کشاورزی3

*پرورش دهنده گياهان داروئی٩٢/٩۶/١/٣-۶کشاورزی4

*تدوين فيلم و صدا با ۶٣/۵١/١/٢ssp-١رايانه5

*توليد کننده چند رسانه ای يا ٨۴/٨٧/١/٢Author ware-٠رايانه6

*کاربر نرم افزار اداری۴٢/٢۴/١/۴-٣رايانه7

*کارور ۶٢/۵۴/١/۴corel Drow-١رايانه8

*کارور ۶١/۴٨/١/٣Dreamweaver-١رايانه9

10Plc٨-٠۴/۵۵/٢/۴درجه دو Plc کارور*

*کارور ۶١/۴۴/١/۴premiere-١رايانه11

*کارور شبکه اينترنت۴٢/٩٧/١/۴-٣رايانه12

*کاور ۶٢/۶٠/١/۵Autocad-١رايانه13

*کيف دوز٩۵/٩٢/١/٢-٨صنايع دستي14

*معرق کار بدون قالب  درجه دو١٩/۴٩/٢/٢-٨معرق15

*معرق کار حجمی١٩/۶۵/١/٢-٨معرق16

*منبت و معرق کار درجه دو١٩/۴۵/٢/٢-٨معرق17

*مهندس برنامه نويس #C (Webapplication)٨۴/٢٩/١/٢-٠رايانه18

*نقاش شيشه های تزئينی ( ويترای )٩۵/٢۵/١/٢-٨نقاشی19

*نقاشی روی چرم۶١/٣۶/١/٢-١نقاشی20

*نما کار روی سفال٩۵/٩٢/١/٢-٨نقاشی21

حرفه هاي آموزشي مركز شماره13 خواهران تفرش در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

                  



هر دومردزن 

*الگو سازوبرشکارزنانه (تکدوزی)١/ ٣/ ٢/ ۴١/ ٩١- ٧خياطی١

*تکنسين عمومی شبکه های کامپيوتری۴١/٢١/١/٣-٠رايانه٢

*چاپ با تيک٢٩/٣٢/١/٢-٩صنايع دستی٣

*خياطی با اندازه گيری مستقيم روی پارچه٢/ ١/ ۴٩/ ٩١- ٧خياطی۴

*راسته دوزی٢/ ١/ ۴٨/ ٩١- ٧خياطی۵

*روبان دوز١/ ١/ ٩۴/ ٩۵- ٧خياطی۶

*رودوزی سنتی درجه ٢١/ ١/ ۶۵/ ٩۵- ٧صنايع دستی٧

*قلم زنی روی چوب٢/ ١/ ٢٩/ ۶١- ١صنايع چوب٨

آاربر بانك اطالعاتي SQL Server، ٢/ ٣/ ١/ ٨٠/ ٨۴- ٠رايانه٩
* Access*

*کاربر رايانه٣/ ٠/ ١/ ٢۴/ ۴٢- ٣رايانه١٠

*کاربر نرم افزار اداری۴٢/٢۴/١/۴-٣رايانه١١

*گره چين٢/ ١/ ٠٨/ ١٢- ٨صنايع چوب١٢

*معرق و منبت کار درجه ٢٢/ ٢/ ۴۵/ ١٩- ٨صنايع دستی١٣

*معرق و منبت کار صدف و چوب درجه ٢٢/ ٢/ ۴٢/ ١٩- ٨صنايع دستی١۴

*نقاش شيشه های تزئينی٢/ ١/ ٢۵/ ٩۵- ٨صنايع دستی١۵

*نقاشی روی چرم٢/ ١/ ٣۶/ ۶١- ١صنايع دستی١۶

*نقاشی روی سفال٣/ ١/ ۴٠/ ۶١- ١صنايع دستی١٧

 حرفه هاي آموزشي مركز خواهران فرمهين تفرش در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

                  


