
 
 
 
 
 
 
 

  برنامه آموزشي مراكز ثابت
  

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي
  

         مازندران



هر دومردزن

*کشتکارگلخانه های خاکی27/38/1/3-6کشاورزی1

*کارگر فضای سبز22/18/1/1-6آشاورزي2

*پرورش دهنده قارج صدفی27/96/1/2-6قارچ3

*پرورش دهنده قارج دکمه ای27/90/1/2-6قارچ4

*جوشکاری برق72/22/2/3E3-8جوشکاری برق5

*جوشکاری برق72/22/1/3E6-8جوشکاری برق6

*جوشکاری برق72/22/1/3/1E8-8جوشکاری برق7

تعميرکاراتومبيلهای سواری بنزينی 43/23/2/3-8اتومکانيک8
*درجه٢

*تعميرکاربرق خودرو درجه55/42/2/3٢-8اتومکانيک9

*تراشکار درجه34/22/2/2٢-8تراشکاری10

*برقکارصنعتی درجه55/13/1/4١-8برق صنعتی11

12PLC0-84/55/2/4plc(درجه٢)مقدماتی  *

13PLC0-84/55/1/4plc(درجه١)پيشرفته*

14PLC8-49/95/1/2تعميرکارپنوماتيک درجه١*

*تعميرکارلوازم خانگی سردکننده51/23/1/4-9لوازم خانگی15

*بنای سفت کار درجه51/23/1/4١-9صنايع ساختمان16

*نقشه کشی وطراحی به کمک رايانه32/97/1/3-0صنايع ساختمان17

*تعميرکارعمومی رايانه شخصی52/91/1/2-8رايانه18

مديريت سرويس دهنده های 23/87/1/2-0رايانه19
*مايکروسافت

*ابزار دقيق کار42/40/1/3-8ابزاردقيق20

6 دومنظوره آمل در سال1389   حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش كار اموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن

*تکنسين  سيستم عامل کاربران42/24/1/2-0فناوری اطالعات1

*طراحی وب 2   24/89/1/2-0فناوری اطالعات2

*نقشه کشی سازه درجه 32/54/1/4١-0عمران3

*نقشه کشی معماری درجه 32/54/1/3١-0عمران4

*برقکار ساختمان درجه 55/28/2/4٢-8برق5

*برق صنعتی درجه 55/15/2/4٢-8برق6

*کشتکار گلخانه ای27/38/1/3-6کشاورزی7

*باغبان27/41/1/3-6کشاورزی8

*طراحی فضا سبز32/17/1/3-6کشاورزی9

*پرورش قارچ صدفی27/96/1/2-6کشاورزی10

*پرورش قارچ دکمه ای27/90/1/2-6کشاورزی11

*سرويس نگهداری خودرو49/81/2/3-8اتومکانيک12

*تعمير کاررايانه شخصی52/91/1/2-8رايانه13

*پيکراتراش چوب61/21/1/2-1صنايع چوب14

*قابسازی چوب54/36/1/2-9صنايع چوب15

*خراط درجه 12/37/2/1٢-8صنايع چوب16

*پرورش دهنده ماهيان آلواريوی49/26/1/2-6کشاورزی17

*طراح تحليلگر مدارات ديجيتالی32/90/1/3-0الکترونيک18

*سخت افزار ربوتيک52/92/1/1/2-8رايانه19

*مبانی ربوتيک52/92/1/1/1-8رايانه20

*ميکروکنتر لر درربوتيک52/92/1/1/3-8رايانه21

حرفه هاي آموزشي مركز خواهران اميركال بابل در سال1389 
جنسيت پذيرش كار اموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن

*اتومکانيک درجه 43/21/1/3١-8مکانيک خودرو1

*لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی71/08/2/3-7تاسيسات2

*برق صنعتی درجه 55/13/1/4١-8برق3

*تعمير لوازم خانگی گردنده درجه 55/77/2/1٢-8برق4

*تعمير ماشينهای الکتريکی53/47/2/4-7برق5

*الکترونيک صنعتی52/53/1/5-8الکترونيک6

*درودگر درجه 12/06/2/4٢-8صنايع چوب7

*تعميرکار رايانه شخصی52/91/1/2-8فناوری اطالعات8

*آرماتور بند درجه 52/34/2/3/1٢-9صنعت ساختمان9

*قالب بند درجه 52/25/2/4/1٢-9صنعت ساختمان10

*22/18/1/3ETABS-0فناوری اطالعات11

*آماتور بند درجه 52/34/1/4/1١-9صنعت ساختمان12

*قالب بند درجه 52/25/1/4/1١-9صنعت ساختمان13

*83/55/2/3PLC-0برق14

*درجه ١ 22/15/1/2SAFE-0فناوری اطالعات15

5 برادران  در سال1389  حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش كار اموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن

*برقکار صنعتی درجه 55/15/2/4٢-8برق صنعتی1

*برقکار صنعتی درجه 55/13/1/4١-8برق صنعتی2

*تراشکار درجه 34/22/2/2٢-8تراشکاری3

*جوشکار با فرآيند قوس الکتريکی دستی72/22/2/3E3-8جوشکاری4

*جوشکار با فرآيند قوس الکتريکی دستی72/22/1/3E6-8جوشکاری5

تعمير کار لوازم خانگی گردنده حرارتی 55/77/2/1-8لوازم خانگی6
*برقی درجه ٢

*تعمير کار ماشينهای الکتريکی درجه 53/47/2/4٢-8برق صنعتی7

*تعمير کار عمومی رايانه شخصی52/91/1/2-8رايانه8

*پيکرتراش چوب61/21/1/2-1صنايع چوب9

*قاب سازی چوبی54/36/1/2-9صنايع چوب10

تکنسين پشتيبانی سيستم عامل کاربران 41/24/1/2-0رايانه11
(MS)*

*شهروند الکترونيکی 42/24/5/2E- citizen-3رايانه12

برنامه نويس زبان HTML برای طراحی 84/75/1/3-1رايانه13
WEB صفحات*

*طراح معماری به کمک 32/54/2/2/4ARCHICAD-0عمران14

*تزئين کننده فضای داخلی21/28/1/2-0عمران15

*متصدی متره و برآورد درجه 33/29/2/2٢-0عمران16

11 دومنظوره بابلسر در سال1389   حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش كار اموز

رديف
نام كارگاه 
آموزشي

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارت



هر دومردزن

*برقکارصنعتی درجه55/15/2/4٢-8برق1

*برقکارساختمان درجه55/28/2/4٢-8برق2

*جوشکاری بافرايندقوس الکتريکی72/22/2/3E3-8جوشکاری3

*جوشکاری بافرايندقوس الکتريکی72/22/1/3E6-8جوشکاری4

*لوله کش ونصاب وسايل بهداشتی درجه71/06/2/2٢-8تاسيسات5

*لوله کش ونصاب دستگاه حرارتی درجه71/08/2/3٢-8تاسيسات6

 حرفه هاي آموزشي مركز برادران بندپي بابل در سال1389
جنسيت پذيرش كار اموز

كد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشي نام حرفه آموزشيرديف



هر دومردزن

*تراشکاری درجه دو34/22/2/3-8تراشکاری1

*برقکار صنعتی درجه دو55/15/2/4-8برق2

*جوشکاری 72/22/82/3E3-8جوشکاری3

*جوشکاری 72/22/1/3E6-8جوشکاری4

*تعميرکار اتومبيلهای سواری بنزينی  درجه دو43/23/2/3-8اتومکانيک5

*تعميرکار برق خودرودرجه دو55/42/2/3-8اتومکانيک6

7plc0-84/55/2/4درجه دو PLCکارور*

8plc0-84/55/1/4درجه يک PLCکارور*

9plc0-32/55/1/4matlabکارور*

*تحليل گروطراح سازه های سه بعدی 22/18/1/3ETABS-0رايانه10

*مونتاژ کار و ارتقاء کامپيوترهای شخصی52/92/1/3-8رايانه11

*تعمير کار عمومی رايانه شخصی52/91/1/2-8رايانه12

*تکنسين پشتيبان سيستم عامل کار بران (MS )41/24/1/2-0رايانه13

*تکنسين عمومی امنيت شبکه42/24/1/2-0رايانه14

*رايانه کار SPSS درجه يک19/86/1/2-2رايانه15

*رايانه کار SPSS درجه دو19/86/2/2-2رايانه16

*طراحی معماری به کمک 32/54/2/2/4ARCHICAD-0رايانه17

*متره و برآورد درجه دو33/29/2/2-0عمران18

*متره و برآورد درجه يک33/29/1/2-0عمران19

*طراحی مسکن مطلوب32/54/2/2/3-0عمران20

*تعميرکار ماشينهای الکتريکی53/47/2/4-8برق21

8 دومنظوره بهشهر  در سال1389   حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش كار اموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن

*تعمير کار برق خودرو درجه 55/42/2/3٢-8اتومکانيک1

*تعمير کار اتومبيلهای سواری43/23/2/3-8اتومکانيک2

*تعمير کار ماشينهای الکتريکی53/47/2/4-8برق صنعتی3

*برقکار صنعتی درجه 55/15/2/4٢-8برق صنعتی4

*برقکار ساختمان درجه 55/28/1/4١-8برق صنعتی5

تعمير کار دستگاههای سردکننده خانگی و 41/83/1/2-8سرد کننده6
*تجاری

*تعمير کار آبرگرمکن ديواری71/13/1/2-8سرد کننده7

* تعمير کار کولر گازی خودرو41/90/1/2-8سرد کننده8

تعمير کار لوازم خانگی برقی حرارتی و 55/77/1/3-8سرد کننده9
*گردنده

*برقکار ساختمان درجه 55/28/2/4٢-8برق ساختمان10

10 برادران تنكابن در سال1389  حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش كار اموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن

*تعمير کار برق خودرو درجه 55/42/2/3٢-8اتومکانيک1

*تعمير کار اتومبيل های سواری درجه 43/23/2/3٢-8اتومکانيک2

*جوشکاری برق با فرآيند 72/22/2/3E3-8جوشکاری برق3

*جوشکاری برق با فرآيند 72/22/1/3E6-8جوشکاری برق4

*کارگر نقطه جوش ثابت72/35/1/2-8جوشکاری برق5

*برقکار ساختمان درجه 55/28/1/4١-8برق6

*برقکار ساختمان درجه 55/28/2/4٢-8برق7

*برقکار صنعتی درجه 55/15/2/4٢-8برق8

*توليد چند رسانه ای درجه 84/20/2/2٢-0رايانه9

*منبت معرق کار درجه 19/45/2/2٢-8صنايع چوب10

14 برادران جويبار در سال1389  حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش كار اموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن

*جوش 72/22/2/3E3-8جوش1

*جوش آرگن72/12/1/2-8جوش2

*آزمايشگر قطعات نافذ(PT)39/99/2/3-0جوش3

*جوش 72/22/1/3E6-8جوش4

*درود گری12/06/2/4-8صنايع چوب5

*کابينت ساز چوبی11/21/2/2-8صنايع چوب6

**تعمير کار رايانه شخصی52/91/1/2-8الکترونيک7

*تعمير تلفن همراه56/36/1/3-8الکترونيک8

*برق صنعتی 55/15/2/4٢-8برق9

*برق صنعتی 55/13/1/3١-8برق10

*84/55/2/4PLC-0برق11

15 برادران رامسر در سال1389   حرفه هاي آموزشي مركز شماره

جنسيت پذيرش کار اموز
نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف



هر دومردزن

*تعميرآاراتومبيل هاي سواري 4323/2/3٢-8اتومكانيك1

*برقكار صنعتي درجه 55/13/1/4١-8برق2

*درجه ٢ plc  84/55/2/4-0برق3

*تعميرآار برق خودرو درجه 55/42/2/3٢-8اتومكانيك4

*جوشكاري باقوس الكتريكي 72/22/2/3E3-8جوشكاري5

*جوشكاري باقوس الكتريكي 72/22/1/3E6-8جوشكاري6

13 برادران سوادكوه  در سال1389   حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش كار اموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن

*کارور 34/55/2/4plc2-8ابزار دقيق1

*فن ورز کاليبراسيون دما34/36/1/2-8ابزار دقيق2

*فن ورز کاليبراسيون فشار34/31/1/2-8ابزار دقيق3

*فن ورزابعاد وزوايا34/35/1/2-8ابزار دقيق4

*طراح مدارات الکترونيک32/92/1/2-0الکترونيک5

*توسعه دهنده وب با 24/81/1/2php-0فناوری اطالعات6

*61/48/1/3Dreamweaver-1فناوری اطالعات7

*تکنسين پشتيبانی سيستم عامل کاربران41/24/1/2-0فناوری اطالعات8

تکنسين پشتيبانی برنامه کاربردی 42/26/1/2-0فناوری اطالعات9
*کاربران

*تکنسين پشتيبانی سيستم عامل کاربران41/24/1/2-0فناوری اطالعات10

*تکنسين پشتيبانی شبکه های کامپيوتر41/21/1/3-0فناوری اطالعات11

*کارور پيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3فناوری اطالعات12

*84/54/1/2Sqlserver-0فناوری اطالعات13

تکنسين پشتيبانی برنامه کاربردی 42/26/1/2-0فناوری اطالعات14
*کاربران

*تکنسين پشتيبانی سيستم عامل کاربران41/24/1/2-0فناوری اطالعات15

*تکنسين عمومی شبکه های کامپيوتری41/21/1/3-0فناوری اطالعات16

*کارور پيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3فناوری اطالعات17

*84/54/1/2Sqlserver-0فناوری اطالعات18

*طراح گرافيک رايانه ای61/51/1/3-1فناوری اطالعات19

*رايانه کار تدوين فيلم و صدا با 63/51/1/2ssp-1فناوری اطالعات20

 حرفه هاي آموزشي مركز دومنظوره سنجش ساري در سال1389
جنسيت پذيرش كار اموز

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف



هر دومردزن

تعمير کار لوازم خانگی برقی حرارتی گردنده 55/77/2/4-8گردنده1
*درجه ٢

تعمير کار لوازم خانگی برقی حرارتی گردنده 55/77/2/4-8گردنده2
*درجه١

*تعميرکار دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری71/83/1/2-8سردکننده3

4C.N.C8-33/86/2/2C.NC فرز کار*

5C.N.C8-33/84/2/2C.NC تراشکار*

*کابينت ساز چوبی درجه 11/21/2/2٢-8درودگری6

*درود گری درجه 12/06/2/4٢-8درودگری7

*درود گری درجه 12/06/1/3١-8درودگری8

*برق صنعتی طرح ١٨ ماههم /  2 /55/13-8برق صنعتی9

*لوله کش و نصاب دستگاهای حرارتی درجه 71/08/2/3٢-8تاسيسات10

*لوله کش و نصاب دستگاهای حرارتی درجه 71/08/1/3١-8تاسيسات11

*فز کار درجه 34/32/2/2٢-8فرز12

*تعمير کار برق خودرو55/42/2/3-8اتومكانيك13

*تعمير کار اتومبيل های سواری  بنزيلی43/23/2/3-8اتومکانيک14

*جوشکاری بافرايند قوس الکتريکی دستی 72/22/2/3E3-8جوشکاری15

*جوشکاری بافرايند قوس الکتريکی دستی 72/22/1/3E6-8جوشکاری16

*بنای سفت کار درجه51/23/1/3١-9صنعت ساختمان17

*برق و تزئينا ت پرايدخ/2/1  /55/43-8سايپا يدک18

*سيستم انژکتور پرايدخ/55/43/24/1/6-8سايپا يدک19

*موتور گيربکس پرايدخ/55/43/24/1/6-8سايپا يدک20

22 بهمن ساري  در سال1389  1   برادران    حرفه هاي آموزشي مركز شماره

جنسيت پذيرش کار اموز
نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف



هر دومردزن

*تکنسين پشتيبانی سيستم عامل کاربران41/24/1/2-0رايانه1

*مهندس برنامه نويس #85/26/1/2c-0رايانه2

*تکنسين عمومی شبکه های کامپيوتری42/21/1/3-0رايانه3

*تکنسين تجهيزات شبکه های کوچک42/22/1/2-0رايانه4

*کاربرد رايانه و اينترنت در محيط کار2511130301رايانه5

*مديرسرويس دهنده های مايکروسافت23/87/1/2-0رايانه6

تعميرلوازم خانگی برقی حرارتی 55/77/2/1-8گردنده7
*وگردنده درجه٢

تعميرلوازم خانگی برقی حرارتی 55/77/1/3-8گردنده8
*وگردنده درجه١

*رفوگرفرش درجه54/93/1/3١-7فرش9

*قاليباف حجمی درجه54/52/1/2٢-7فرش10

*قاليباف تابلويی54/56/1/2-7فرش11

*رنگرز الياف56/23/1/2-7فرش12

*نقشه کشی سازه32/54/1/4-0عمران13

*متره برآورد درجه 33/29/2/2٢-0عمران14

*متره برآورد درجه 33/29/1/2١-0عمران15

*32/54/2/1/63dmax-0عمران16

*نقشه کشی معماری32/54/1/3-0عمران17

*طراحی مسکن مطلوب32/54/2/3-0عمران18

*آرشی کد32/54/2/2-0عمران19

*طراح و تحليلگرمدارات ديجيتال32/90/1/3-0الکترونيک20

*مبانی روبوتيک52/92/1/1/1-8الکترونيک21

*سخت افزار روبوتيک52/92/1/1/2-8الکترونيک22

*ميکروکنترل ها درروبوتيک52/92/1/1/3-8الکترونيک23

 حرفه هاي آموزشي مركزشماره   3 خواهران شهيد بهشتي ساري در سال1389

جنسيت پذيرش کار اموز
نام کارگاه رديف

نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتآموزشی



هر دومردزن

*شيرينی پز شيرينی های خشک76/67/1/1-7صنايع غذايی1

*دسرساز سنتی76/35/1/2-7صنايع غذايی2

*آشپز مخصوص روز31/31/1/2-5صنايع غذايی3

*کيک ساز و ترساز76/36/1/2-7صنايع غذايی4

*کارمند پذيره هتل (فرانت آفيس)94/27/1/2-3هتلداری5

*مدير پذيره94/22/1/1-3هتلداری6

*مدير هتل10/41/1/2-5هتلداری7

کارمند بازاريابی و فروش در آژانس های 19/38/1/2-2گردشگری8
*جهانگردی

*راهنمای عمومی گردشگری91/33/1/2-5گردشگری9

*مدير دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی94/41/1/2-3گردشگری10

حرفه هاي آموزشي مركزدومنظوره آموزش هتلداري ساري در سال1389 

جنسيت پذيرش کار اموز

نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف



هر دومردزن

*تنظيم موتور درجه 43/95/2/3٢-8اتومكانيك1

*فرز درجه 43/32/2/2٢-8مكانيك2

*تراش درجه 34/22/2/2٢-8مكانيك3

*برق صنعتي درجه 55/13/1/3١-8برق4

*برق ساختمان درجه 55/28/1/4١-8برق5

6CNC8-33/86/23/3درجه ٢ CNC فرز*

7CNC8-33/84/2/3درجه ٢ CNC تراش*

*درودگري درجه 12/06/2/4٢-8درودگري8

*آابينت سازي چوبي درجه 11/21/2/3٢-8درودگري9

*قالب سازي درجه 32/26/2/3٢-8قالب سازي10

*جوش 72/22/2/3E3-8جوش11

*جوش 72/22/1/3E6-8جوش12

*جوش 72/13/1/2CO2-8جوش13

*رنگ آاري چوب درجه 39/26/2/3٢-9نقاشي14

*آارگر عمومي نقاشي ساختمان درجه 31/25/3/1/1٣-9نقاشي15

*آمك نقاش ساختمان درجه 31/25/2/1/1٢-9نقاشي16

*نقاش ساختمان درجه 31/25/1/4/1١-0نقاشي17

*تعمير آار لوازم خانگي گردنده درجه 55/77/2/1٢-8برق18

*آاربر اطالعاتي 84/80/1/3/2SQLSERVER , ACCESS-0رايانه19

4 دومنظوره قائمشهر در سال1389   حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش کار اموز

نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف



هر دومردزن

4 دومنظوره قائمشهر در سال1389   حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش کار اموز

نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف

*آارور 62/54/1/4CORELDRAW-1رايانه20

*رايانه آار 61/49/1/2FIREWORK-1رايانه21

*طراحي گرافيك66/51/1/3-1رايانه22

*رايانه آار26/57/1/3CIW-0رايانه23



هر دومردزن

*برقکار ساختمان درجه 55/28/2/4٢-8برق1

*کمک برقکار ساختمان درجه 55/30/2/1/1٢-8برق2

*برقکار صنعتی درجه 55/15/2/4٢-8برق3

*جوشکاری با فرآيند قوس الکتريکی دستی 72/22/2/3E3-8جوش4

*جوشکاری با فرآيند قوس الکتريکی دستی 72/22/1/3E6-8جوش5

*لوله کش گاز خانگی و تجاری71/22/1/2-8جوش6

مکانيک سيستم های سوخت رسانی خودرو های 43/23/2/2/2-8اتومکانيک7
*سبک

*سرويس و نگهداری خودرو49/81/2/3-8اتومکانيک8

*تعميرکار اتومبيل های سواری43/23/2/3-8اتومکانيک9

16  برادران كياسر  در سال1389   حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش کار اموز

نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف



هر دومردزن

*جوش 72/22/2/3E3-8جوش1

*جوش 72/22/1/3E6-8جوش2

*72/13/1/2CO2-8جوش3

*نقشه آشي سازه32/54/1/4-0نقشه آشي4

*آرماتور بندي درجه 52/34/1/4/1١-9صنعت ساختمان5

*بتن سازوبتن ريز درجه 52/16/1/3/1١-9صنعت ساختمان6

*قالب بند وآفراژبند52/25/1/4/1-9صنعت ساختمان7

*سرپرست بنايي51/23/1/2/3-9صنعت ساختمان8

*جوش آرگون72/12/1/2-8جوش9

*برق صنعتي72/22/2/3-8برق10

*تكنسين پشتيباني سيستم عامل42/26/1/2MS-0رايانه11

*تكنسين پشتيباني برنامه هاي آاربردي آاربران42/26/1/2-0رايانه12

12 دومنظوره نكا در سال1389  حرفه هاي آموزشي مركز شماره
جنسيت پذيرش کار اموز

نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف



هر دومردزن

*جوشکاری قوس الکتريکی 72/22/2/3E3-8جوشکاری1

*جوشکاری قوس الکتريکی 72/22/1/3E6-8جوشکاری2

*برقکار صنعتی درجه 55/12/1/4١-8برق3

*فن ورز شبکه هوايی درجه 57/25/2/2٢-8برق4

*تعميرکاراتومبيلهای سواری بنزينی درجه 43/23/1/3١-8اتومکانيک5

*معرق روکش19/54/1/2-8منبت معرق6

*منبت معرقکار درجه 19/45/2/2٢-8منبت معرق7

*خراط درجه 12/37/2/1٢-8منبت معرق8

*خراط درجه 12/37/1/1١-8منبت معرق9

*معرقکار درجه 19/48/2/5٢-8منبت معرق10

*پيکره تراش61/21/1/2-1منبت معرق11

*گره چينی12/08/1/2-8منبت معرق12

*کابينت ساز درجه 11/21/2/3٢-8درودگری13

*درودگر درجه 12/06/2/4٢-8درودگری14

*دکوراتور چوب درجه 62/26/1/2١-1درودگری15

*توسعه دهنده وب با84/84/1/2Java script-0رايانه16

*تکنسين پشتيبانی برنامه های کاربردی کاربران 42/26/1/2MS-0رايانه17

*تکنسين عمومی شبکه های کامپيوتری41/21/1/3-0رايانه18

حرفه هاي آموزشي مركزشماره 7 دومنظوره نوشهر در سال1389

جنسيت پذيرش کار اموز
نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف



هر دومردزن

حرفه هاي آموزشي مركزشماره 7 دومنظوره نوشهر در سال1389

جنسيت پذيرش کار اموز
نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف

*توسعه دهنده وب با 24/81/1/2PHP-0رايانه19

*طراح معماری با نرم افزار 32/54/2/1/6٣D Max-0رايانه20

*توسعه دهنده وب با 24/89/1/2Multimedia-0رايانه21

*مهندس سازنده وب سايتهای 84/86/1/2E-Commerce-0رايانه22

*گرافيست (گرافيک دستی)62/49/1/2-1گرافيک23

*نقاش درجه 61/33/2/3٢-1گرافيک24

*نقاش درجه 61/33/1/2١-1گرافيک25



هر دومردزن

*جوشکاری گاز محافظ 72/13/1/2CO2-8جوشکاری برق1

*جوشکاری گاز محافظ آرگن72/12/1/3-8جوشکاری برق2

*برقکار ساختمان 55/28/2/4٢-8برق3

*برقکار صنعتی 55/15/2/4٢-8برق4

*تعميرکار اتومبيلهای سواری و بنزينی 43/23/1/3١-8مکانيک5

*تعميرکار اتومبيلهای سواری و بنزينی 43/23/2/3٢-8مکانيک6

*جوشکار قوس الکتريکی 72/22/2/3E3-8جوشکاری برق7

*جوشکار قوس الکتريکی 72/22/1/3E6-8جوشکاری برق8

*جوشکار قوس الکتريکی 72/22/1/3/1E8-8جوشکاری برق9

*آزمايشگر قطعات صنعتی با مايعات نافذ 39/99/2/3P.T-0آزمايشگاه جوش10

*آزمايشگر قطعات صنعتی با مايعات نافذ 39/95/2/1M.T-0آزمايشگاه جوش11

*آزمايشگر قطعات صنعتی با مايعات نافذ 39/96/2/3U.T-0آزمايشگاه جوش12

*لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی 71/06/2/2٢-8تاسيسات13

9 برادران چمستان نور در سال1389  حرفه هاي آموزشي مركز شماره 
جنسيت پذيرش کار اموز

نام حرفه آموزشیکد استاندارد مهارتنام کارگاه آموزشیرديف


