
 
 
 
 
 
 
 

  برنامه آموزشي مراكز ثابت
  

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي
  

    و بلوچستان يستان س



هردومردزن

**اتوماسيون اداری42/90/2/3-3کارگاه رايانه1

**شهروند الکترونيکی42/24/1/5/2-3کارگاه رايانه2

**کارور 61/47/1/2Director Mx-1کارگاه رايانه3

**کارور 61/49/1/2Firework-1کارگاه رايانه4

**62/50/1/73d max-1کارگاه رايانه5

**کارور 61/44/1/4Primieare-1کارگاه رايانه6

**کارور 19/79/2/2Ms Project-2کارگاه رايانه7

*برق کار صنعتی درجه 55/15/24٢-8برق8

*درود گری درجه 12/6/2/4٢-8درود گری9

*کابينت سازی چوبی درجه 11/21/2/3٢-8درود گری10

*کابينت ساز چوبی درجه 11/21/1/2١-8درود گری11

*جوشکاری 72/22/2/3e3-8جوشکاری12

*جوشکاری 72/22/1/3e6-8جوشکاری13

*جوشکاری 72/22/1/3/1e8-8جوشکاری14

*جوشکاری 72/22/1/3/2e9-8جوشکاری15

*حسابداری پيشرفته10/15/1/4/2-1حسابداری16

*حسابداری نرم افزار حقوق و دستمزد39/34/1/4-3حسابداری17

*حسابداری صنعتی  مقدماتی10/12/2/3-1حسابداری18

**حسابداری مالياتی10/14/1/1-1حسابداری19

**بازارياب بيمه41/29/1/2-4حسابداری20

**حسابرسی10/13/2/2/1-1حسابداری21

**حسابداری دولتی10/16/1/2-1حسابداری22

**کاربراموربانکی31/49/1/2-3حسابداری23

*کارور PLC درجه84/55/2/4٢-0الکترونيک24

*جوشکاری آرگون72/12/1/2-8جوشکاری25

*لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی8-3/2/08/71تأسيسات26

*لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی درجه8٢-3/2/08/71لوله کشی27

*لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی درجه 8١-2/2/08/71لوله کشی28

كد استاندارد دوره آموزشي

 حرفه هاي  آموزشي  مركز دومنظوره كنارك  در  سال 1389

يف
نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرد

جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

*اتوماسيون اداری42/90/2/3-3کارگاه رايانه1

*شهروند الکترونيکی42/24/1/5/2-3کارگاه رايانه2

*کارور 61/47/1/2Director Mx-1کارگاه رايانه3

*کارور 61/49/1/2Firework-1کارگاه رايانه4

*62/50/1/73d max-1کارگاه رايانه5

*کارور 61/44/1/4Primieare-1کارگاه رايانه6

*کارور 19/79/2/2Ms Project-2کارگاه رايانه7

*برق کار صنعتی درجه 55/15/24٢-8برق8

*جوشکاری 72/22/2/3e3-8جوشکاری9

*جوشکاری 72/22/1/3e6-8جوشکاری10

*جوشکاری 72/22/1/3/1e8-8جوشکاری11

*جوشکاری 72/22/1/3/2e9-8جوشکاری12

*حسابداری پيشرفته10/15/1/4/2-1حسابداری13

*حسابداری نرم افزار حقوق و دستمزد39/34/1/4-3حسابداری14

*حسابداری صنعتی  مقدماتی10/12/2/3-1حسابداری15

*کارور PLC درجه84/55/2/4٢-0الکترونيک16

*جوشکاری آرگون72/12/1/2-8جوشکاری17

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت 8-3/2/08/71تأسيسات18
*مرکزی

*لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی درجه8٢-3/2/08/71لوله کشی19

*لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی درجه 8١-2/2/08/71لوله کشی20

كد استاندارد دوره آموزشي

 حرفه هاي  آموزشي  مركزبرادران  شهرك صنعتي زاهدان  در  سال 1389

نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

*--کارور1DREAMWEAVER-3/1/48/61کارگاه سخت افزار1

برنامه نويسی زبان HTMLبرای طراحی 1-3/1/75/84کارگاه سخت افزار2
web صفحات--*

*--کارور0ACCESS-3/1/97/84کارگاه سخت افزار3

*--برنامه نويسی0visual -basic-3/1/80/84کارگاه سخت افزار4

*--کاور3E-KIDS-1/5/24/42کارگاه سخت افزار5

*--شايستگيهای آمادگی شغلی100010کارگاه سخت افزار6

*--0Frant page-3/1/93/32کارگاه سخت افزار7

*--طراح معماری با نرم افزار 0٣DMX-6/1/2/54/32کارگاه دو8

*--کاربرنرم افزار اداری3-4/1/24/42کارگاه دو9

*--طراحی گرافيک رايانه1-3/1/51/66کارگاه 10٢

*--رايانه کار تدوين فيلم و صدا با 1ssp-2/1/51/63کارگاه 11٢

*--کارور1PREMIERE-4/1/44/61کارگاه 12٢

تحليلگروطراح سازه های سه بعدی 0-3/1/18/22کارگاه 13٢
ETABSبابرنامه--*

*--پداگوژیکارگاه 14٢

برنامه ريزی CPMوکنترل پروره با نرم 0-2/1/14/22کارگاه 15٢
P3 افزار--*

*--رايانه کارSS SPدرجه1١-2/2/86/19کارگاه سخت افزار16٣

*--طراحی معماری به کمک0ARCHICAD-4/2/2/54/32کارگاه سخت افزار17٣

*--شهروند الکترونيک3E-CITIZEN-2/5/1/24/42کارگاه سخت افزار18٣

*--رايانه کار 3tcp/ip-2/1/14/42کارگاه شبکه19٣

*--کارور1CORELDRAW-4/1/54/62کارگاه شبکه20٣

 حرفه هاي آموزشي  مركز دومنظوره  ICT  زاهدان در  سال 1389

يف
نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرد

جنسيت پذيرش كار آموز كد استاندارد دوره 
آموزشي



هردومردزن

 حرفه هاي آموزشي  مركز دومنظوره  ICT  زاهدان در  سال 1389

يف
نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرد

جنسيت پذيرش كار آموز كد استاندارد دوره 
آموزشي

*--کابررايانه3-3/0/1/24/42کارگاه شبکه21٣

*--توسعه دهنده WEBبا0MULTIMEDIA-2/1/89/24کارگاه شبکه22٣

*--کارور1AUTOCAD-5/1/60/62کارگاه 23۶

*--رايانه کار 1FiREwork-2/1/49/61کارگاه 24۶

توليد کننده چند رسانه ای با 0-2/1/87/84کارگاه 25۶
AUTHORWARE

--*

رايانه کار نرم افزار کنترل پروزه ms-2-2/2/79/19کارگاه 26۴
*--projectدرجه ٢

رايانه کار نرم افزار کنترل پروزه ms-2-2/1/79/19کارگاه سخت افزار27۵
*--projectدرجه١

کاروراطالعات جغرافيايیGISبا نرم 0-1/2/1/28/31کارگاه شبکه28۵
ARCLEWافزار--*

*--کارور سيستم اطالعاتی جغرافيايی با 0GIS-2/1/28/31کارگاه شبکه29۵

*--کارورپيشرفته اينترنت3-1/4/1/97/42کارگاه شبکه30۵

کارور GPS در علوم کشاورزی و منابع 6-1/1/28/12کارگاه شبکه31۵
*--طبيعی

*--کارور دستگاه 0GPS-1/2/29/31کارگاه شبکه32۵

*--ترخيص کار گمرکا ت4-3/1/27/00کارگاه شبکه33۵

*--کارشناس تضمين کيفيت1-2/2/86/19کارگاه34۶

*--تحليل گر بورس4-2/1/45/41کارگاه35۶

*--مترجم متون فنی و حرفه ای1-1/2/1/24/51کارگاه36۶

*--کارآفرينی 100011KABکارگاه37۶

*--رايانه کار 1VISUAL INTERDEV-/2/1/45/61کارگاه38۶

*--رايانه کار 1DIRECTOR MX-2/1/45/61کارگاه سخت افزار39

*--رايانه کارSS SPدرجه1١-2/1/86/19کارگاه سخت افزار40



 حرفه هاي  آموزشي  مركز خواهران  نيكشهر در  سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استانداردنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كار آموز

هردومردزن

*خياط لباسهاي سنتي بلوچ91/81/1/1-7صنايع دستي وهنري1

*نما آاري روي سفال درجه 95/929/1/2١-8صنايع دستي وهنري2

*آارور 61/44/1/4premiere-1رايانه3

*شهروند الكترونيك42/24/1/5/2-3رايانه4

*آاربرنرم افزاراداري42/24/1/4-3رايانه5

*کارور پيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3رايانه6

*رايانه کار تدوين فيلم و صدا 63/51/2ssp-1رايانه7

*کارور 84/97/1/3access-0رايانه8

*کارور 61/44/1/4Primieare-1رايانه9

*آاربررايانه42/24/1/0/3-3رايانه10

*خياطي با اندازه گيري مستقيم روي پارچه91/49/1/2-7خياطي 11١

*الگوسازوبرشكارلباس زنانه91/41/1/3/2-7خياطي 12١

*شلواردوز91/34/1/3-7خياطي 13١

*خياط لباسهاي آشي92/21/1/1-7خياطي 14١

*راسته دوزدرجه 91/48/1/2١-7خياطي15٢

*روبان دوز95/94/1/1-7خياطي16٢

*سوزن دوزوسكه دوزبلوچ95/91/2/2-7خياطي17٢

*مانتودوز91/40/1/1-7خياطي18٢

*چادردوز95/10/1/1-7صنايع دستي وهنري19

نام حرفه آموزشيكد استانداردنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

*كاربر نرم افزار اداري43/90/2/3-3رايانه1

*ويزال بيسيك84/80/1/3/1-0رايانه2

*اتوماسيون اداري61/48/1/3-1رايانه3

*61/44/1/4primere-1رايانه4

61/28/1/2dream-1رايانه5 weaver *

62/50/1/73d-1رايانه6 max *

61/34/1/3power-1رايانه7 point *

*84/97/1/3access-1رايانه8

تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزيني 43/23/2/3-8اتومكانيك9
*درجه2

*برق ساختمان درجه55/28/2/42-8برق10

*لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي71/06/2/2-8لوله كشي11

*جوشكاري درب و پنجره74/65/1/1-8جوشكاري12

*طراح لباس سنتي بلوچ91/81/1/1-7خياطي13

*سوزن دوز لباس بلوچ95/91/2/2-7خياطي14

*تكه دوز95/69/1/1-7خياطي15

*ترخيص كاال گمرك00/27/1/2-4حسابداري16

*بازياب بيمه41/29/1/3-2حسابداري17

*كاربرامور بانكي31/49/1/2-3حسابداري18

*رودوزي سنتي درجه يك95/65/1/2-7خياطي19

*راسته دوز91/28/1/2-7خياطي20

*سكه دوز95/91/2/2-7خياطي21

کد استاندارد دوره 
آموزشی

 حرفه هاي  آموزشي  مركزدومنظوره  راسك  در  سال 1389

نام حرفه آموزشینام کارگاه آموزشیرديف
جنسيت پذيرش کار آموز



هردومردزن

*اتوماسيون اداري42/90/2/3-3رايانه1

*رايانه كار تدوين فيلم وصدا با 63/51/1/2ssp-1رايانه2

*كارورشبكه اينترنت42/97/1/4-3رايانه3

*كارور 62/54/1/4corldraw-1رايانه4

*كارور 84/97/1/3access-0رايانه5

*كارآفريني1kab-10011رايانه6

*كارور 61/44/1/4preimer-1رايانه7

*تعميرماشينهاي بنزيني43/23/2/3-8مكانيك8

*سرويس نگهدارخودرو49/81/2/3-8مكانيك9

*تعميرلوازم خانگي حرارتي گردنده درجه 55/77/2/12-8لوازم خانگي10

*برقكارصنعتي55/15/2/4-8لوازم خانگي11

*لوله كش ونصاب وسايل بهداشتي درجه 71/06/2/22-8تاسيسات12

*تعميرآبگرمكن ديواري71/13/1/2-8تاسيسات13

*لوله كش ونصاب وسايل بهداشتي درجه 71/06/1/21-8تاسيسات14

*تعمير كار پمپ وشير41/97/1/2-8تاسيسات15

 حرفه هاي  آموزشي  مركز برادران  زهك  در  سال 1389

رديف
نام كارگاه 
آموزشي

نام حرفه آموزشي
جنسيت پذيرش كار آموز كد استاندارد دوره 

آموزشي



هردومردزن

*سازنده گلهای شيشه ای61/93/1/1-1گلسازی1

*سبزی آرا وميوه آرا61/93/1/1-1گلسازی2

*سازنده گل های چرم61/82/2/2-1گلسازی3

*سفره آرای سفره عقد99/0/1/1/2-5گلسازی4

*حسابداری مالياتی10/14/1/1-1حسابداری5

*بازارياب بيمه41/29/1/2-4حسابداری6

*حسابرسی10/13/2/2/1-1حسابداری7

*حسابداری دولتی10/16/1/2-1حسابداری8

*کاربراموربانکی31/49/1/2-3حسابداری9

*اتوماسيون اداری42/90/2/3-3رايانه10

*کارورشبکه اينرنت42/97/1/4-3رايانه11

*کارور84/97/1/3access-0رايانه12

*کارآفرينی 1kab-10011رايانه13

*کاربرنرم افزار اموراداری42/24/1/4-3رايانه14

*کارور62/54/1/4corl draw-1رايانه15

*رايانه کار تدوين فيلم وصدا با 63/51/1/2ssp-1رايانه16

*کارور 61/44/1/4priemir-1رايانه17

كد استاندارد دوره 
آموزشي

 حرفه هاي  آموزشي   مركز خواهران  زهك  در  سال 1389

رديف
نام كارگاه 
آموزشي

نام حرفه آموزشي
جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

كد استاندارد دوره 
آموزشي

 حرفه هاي  آموزشي   مركز خواهران  زهك  در  سال 1389

رديف
نام كارگاه 
آموزشي

نام حرفه آموزشي
جنسيت پذيرش كار آموز

*الگوسازوبرشکارلباس زنانه91/41/1/3/2-7خياطی(١)18

*مانتو دوز91/40/1/1-7خياطی(١)19

*شلوار دوز91/34/1/3-7خياطی(١)20

3*راسته دوز91/48/1/2-7گلدوزی21

1*دوزنده لباس مبل9/36/1/1-7گلدوزی22

1*روپوش وربدوشامبردوز95/47/1/2-7گلدوزی23

1*تکه دوز95/69/2/3-7گلدوزی24

1*سرويس خواب91/31/1/1-7گلدوزی25

*خياط  با اندازه گيری مستقيم روی پارچه91/49/1/2-7خياطی(٢)26

*خياط لباس کشی92/21/1/1-7خياطی(٢)27

*خياط  با اندازه گيری مستقيم روی پارچه91/49/1/2-7خياطی(٢)28

*مانتودوز91/40/1/1-7خياطی(٢)29

*شلواردوز91/34/1/3-7خياطی(٢)30

*خياط لباس کشی92/21/1/1-7خياطی(٢)31



هردومردزن

__*روبان دوز95/94/1/1-7خياطي1٣

__*تكه دوزي با چرخ95/69/2/3-7خياطي2٢

__*سوزن دوزوسكه دوزبلوچ95/91/2/2-7خياطي3٢

__*لباس سنتي بلوچ91/81/1/1-7خياطي4١

__*اآسس84/97/1/3-0رايانه5

__*رايانه آارتدوين فيلم وصدا63/51/1/2-1رايانه6

__*پريمير61/44/1/4-1رايانه7

__*پاورپوئنت61/34/1/3-1رايانه8

__*شهروندالكترونيك42/24/1/5/2-3رايانه9

__*مانتودوز91/40/1/1-7خياطي10١

 حرفه هاي آموزشي مركز خواهران سراوان در سال 1389

رديف
نام كارگاه 
آموزشي

كد استاندارد دوره 
آموزشي

نام حرفه آموزشي
جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

-*اتوماسيون اداري درجه 42/90/2/3٢-3رايانه1

-*آارور62/54/1/1coreldraw-1رايانه2

-*آارور61/44/1/4premiere-1رايانه3

-*آارور61/48/1/3dremwaver-1رايانه4

-*رايانه آار 61/34/1/3powerpoint-1رايانه5

-*برنامه نويسي ويژوال بيسيك84/80/1/3-0رايانه6

-*رايانه آار 19/86/2/2spss-2رايانه7

-*آارور پيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3رايانه8

-*شهروند الكترونيكي 42/24/1/5/2ecitizen-3رايانه9

-*مرواريد باف55/94/1/2-7مكرومه بافي10

-*مكرومه باف59/31/1/3-7مكرومه بافي11

-*سوزن وسكه دوز بلوچ95/91/2/2-7مكرومه بافي12

-*مليله آار وزنجير باف80/12/1/2-8مكرومه بافي13

-*معرق  منبت آار چوب و صدف درجه19/42/2/2٢-8مكرومه بافي14

-*تكه دوز با چرخ95/69/2/3-7گلدوزي15

-*گالبتون7-95/61/1/3"16

-*ابريشم دوز7-95/99/1/2"17

-*تكه دوز با موآت7-95/60/1/2"18

-*تكه دوز بادست7-95/69/1/1"19

-*آيف دوز8-3/12/1/3"20

 حرفه هاي آموزشي  مركزخواهران چابهاردر سال 1389

رديف
نام كارگاه 
آموزشي

كد استاندارد دوره 
آموزشي

نام حرفه آموزشي
جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

 حرفه هاي آموزشي  مركزخواهران چابهاردر سال 1389

رديف
نام كارگاه 
آموزشي

كد استاندارد دوره 
آموزشي

نام حرفه آموزشي
جنسيت پذيرش كار آموز

-*مانتو دوز91/40/1/1-7خياطي21

-*چادر دوز95/10/1/1-7خياطي22

-*شلوار دوز9134/1/3-7خياطي23

-*الگوسازوبرشكار لباس زنانه91/41/2/3/1-7طراحي و دوخت24

-*راسته دوز91/48/3/2-7طراحي و دوخت25

-*روبان دوز95/94/1/1-7طراحي و دوخت26

-*خياط لباسهاي بلوچ سنتي91/81/1/1-7طراحي و دوخت27

-*حسابداري عمومي پيشرفته10/15/1/4/2-1حسابداري28

-*حسابرس درجه 10/21/2/2٢-1حسابداري29

-*حسابداري داراي هاي ثابت10/16/1/2/1-1حسابداري30

-*سازنده ميوه هاي خمير چيني61/88/1/2-1حسابداري32



هردومردزن

__*پارچه ساز تزئيني62/42/1/1-1خياطي1

خياط لباسهاي سنتي 2
__*خياط لباسهاي سنتي بلوچ91/81/1/1-7بوچ

__*شلواردوز91/49/1/1-7خياطي3

__*مانتودوز91/40/101-7خياطي4

__*الگو و برش لباس زنانه91/41/1/3/2-7خياطي5

__*حسابداري عمومي پيشرفته10/15/1/4/2-1حسابداري6

__*كاربر امور بانكي49/1/2-31-3حسابداري7

__*مسئول و بهداشت كار10/10/1/2-3حسابداري8

__*حسابداري نرم افزار حقوق و دستمزد39/34/1/4-3حسابداري9

__*حسابداري مالياتي10/14/1/1-1حسابداري10

__*بازارياب بيمه41/29/1/3-4حسابداري11

__*سكه دوز و سوزن دوز بلوچ95/91/2/1-7سكه دوزي12

__*كيف دوزي03/12/1/3-8كيف دوزي13

__*تكه دوزي95/69/2/3-7تكه دوزي14

__*شهروند الكترونيكي32/23/1/5/2-3رايانه15

__*برنامه نويسي ويژوال بيسيك84/80/1/3-0رايانه16

__*دريم ويور61/48/1/3-1رايانه17

-*رايانه كار تدوين فيلم و صدا 63/51/2ssp-1رايانه18

*كارور 84/97/1/3access-0رايانه19

*رايانه كار  19/86/2/2SPSS-2رايانه20

*1/62/54/1/4CORELDRAWرايانه21

__*اتوكد62/60/1/5-1رايانه22

 حرفه هاي آموزشي مركزخواهران  ايرانشهر در  سال 1389

جنسيت پذيرش كار آموز
نام حرفه آموزشيكد استانداردنام كارگاه آموزشيرديف



هردومردزن

*سازنده تاج و گل دست عروس61/96/1/2-1كلسازي1

*تابلو ساز تزئيني61/94/1/2-1كلسازي2

*سازنده گلهاي الگانس61/97/2/1-1كلسازي3

*روبان دوزي95/94/1/1-7صنايع دستي4

*تكه دوزي با موكت95/60/1/2-7صنايع دستي5

*كاربر امور بانكي49/1/2-31-3حسابداري6

*مسئول و بهداشت كار10/10/1/2-3حسابداري7

*حسابداري نرم افزار حقوق و دستمزد39/34/1/4-3حسابداري8

*حسابداري دارائي هاي ثابت10/16/1/2/1-1حسابداري9

*طراحي لباس زنانه و دخترانه91/41/1/3/3-7خياطي10

*مانتو دوز91/40/1/1-7خياطي11

*راسته دوز91/48/1/2-7خياطي12

*شلوار دوز91/34/1/3-7خياطي13

*طراحي ودوخت لباس سنتي بلوچ91/81/1/1-7خياطي14

خياطي با اندازه گذاري مستقيم روي 91/49/1/2-7خياطي15
*پارچه

*چادر دوز95/10/1/1-7خياطي16

*كيف دوز3/12/1/3-8خياطي17

*كاربر رايانه42/24/1/10-3رايانه18

*كارور پيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3رايانه19

*كارور كورل درايو62/54/1/4-1رايانه20

*كاربر نرم افزار اداري42/24/1/4-3رايانه21

*شهروند الكترونيك42/24/1/5/2-3رايانه22

*رايانه كار تدوين فيلم و صدا63/51/1/2-1رايانه23

*راسته دوز91/48/1/2-7خياطي24

*مانتو دوز91/40/1/1-7خياطي25

كد استاندارد دوره 
آموزشي

 حرفه هاي  آموزشي   مركز خواهران  خاش در  سال 1389

يف
نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرد

جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

_*_آاربر نرم افزار اداري42/24/1/4-3رايانه1

_*_62/50/1/73d max-1رايانه2

_*_کارور 61/44/1/4Primieare-1رايانه3

_*_آارور  1/61/48/1/3DREAMWEAVERرايانه4

_*_آارور 0/84/97/1/3ACCESSرايانه5

_*_آارور 62/60/1/5AUTOCAD-1رايانه6

_*_برنامه نويس 84/80/1/3V.B-0رايانه7

_*_شهروند الكترونيكي (E-CITIZEN)42/24/1/5/2-3رايانه8

_*_برق صنعتي درجه 55/15/2/4٢-8برق9

_*_برق ساختمان درجه 55/28/2/4٢-8برق10

_*_تعمير آار  اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه 43/23/2/3٢-8اتومكانيك11

_*_تعمير آار برق خودرو درجه 55/42/2/3٢-8برق خودرو12

_*_لوله آش نصاب وسايل بهداشتي درجه 71/06/2/2٢-8تاسيسات13

_*_لوله آش نصاب وسايل بهداشتي درجه 71/06/1/2١-8تاسيسات14

_*_تعمير آار آبگرمكن ديواري71/13/1/2-8تاسيسات15

_*_درو پنجره ساز پروفيل آهني درجه 74/93/2/2٢-8جوشكاري16

_*_درو پنجره ساز پروفيل آهني درجه 74/93/1/2١-8جوشكاري17

_*_جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي دستي 72/22/2/3E3-8جوشكاري18

_*_جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي دستي 72/22/1/3E6-8جوشكاري19

_*_آاربر رايانه42/24/1/0/3-3رايانه20

 حرفه هاي آموزشي  مركز برادران نيكشهر در  سال 1389
جنسيت پذيرش كار آموز

نام حرفه آموزشيكد استانداردنام كارگاه آموزشيرديف



هردومردزن

__*پرورش قارچ صدفي27/96/1/2-6كشاورزي1

__*كاربر نرم افزاراداري42/24/1/4-3رايانه2

__*كارور پيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3رايانه3

__*كاربر نرم افزاراداري42/24/1/4-3رايانه4

__*كارور پيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3رايانه5

__*مكرومه بافي59/31/1/3-7مكرومه بافي6

__*قاليبافي درجه54/57/2/32-7قاليبافي درجه 72

__*مانتودوز91/30/1/1-7مانتودوز8

__*الگوسازوبرش لباس زنانه91/41/1/3/2-7خياطي9

__*مانتودوز91/30/1/1-7خياطي10

__*الگوسازوبرش لباس زنانه91/41/1/3/2-7خياطي11

__*مانتودوز91/30/1/1-7خياطي12

__*الگوسازوبرش لباس زنانه91/41/1/3/2-7خياطي13

__*مانتودوز91/30/1/1-7خياطي14

__*الگوسازوبرش لباس زنانه91/41/1/3/2-7خياطي15

__*الگوسازوبرش لباس زنانه91/41/1/3/2-7خياطي16

__*مانتودوز91/30/1/1-7خياطي17

 حرفه هاي آموزشي  مركز  خواهران زابل در  سال 1389

جنسيت پذيرش كار آموز

يف
نام حرفه آموزشيكد استانداردنام كارگاه آموزشيرد



هردومردزن

 حرفه هاي آموزشي  مركز  خواهران زابل در  سال 1389

جنسيت پذيرش كار آموز

يف
نام حرفه آموزشيكد استانداردنام كارگاه آموزشيرد

__*الگوسازوبرش لباس زنانه91/41/1/3/2-7خياطي18

__*مانتودوز91/30/1/1-7خياطي19

__*حسابداري دارائي هاي ثابت91/41/1/3/2-7مالي20

__*مانتو دوز91/30/1/1-7مانتو دوز21

__*حسابداري پيشرفته10/15/1/4/2-1مانتو دوز22

__*كاربر امور بانكي31/49/1/2-3مانتو دوز23

__*حسابداري نرم افزار حقوق و دستمزد39/34/1/4-3مانتو دوز24

__*روبان دوز95/94/1/1-7روبان دوز25

__*روبان دوز95/94/1/1-7روبان دوز26

__*كانواباف ماشيني55/41/1/2-7كانواباف ماشيني27

__*سفره آراء عقد99/01/1/2-5ص دستي و هنري28

__*سفره آراء عقد99/01/1/2-5ص دستي و هنري29

__*سازنده تاج وگل دست عروس61/69/1/2-1ص دستي و هنري30

__*تكه دوز باچرخ95/69/2/3-7خياطي31



هردومردزن

_*_تعمير کار برق خودرو درجه 55/42/2/2٢-8برق خودرو1

_*_برق ساختمان  درجه 55/28/2/3٢-8برق ساختمان2

_*_تعمير اتومبيل های سواری درجه 43/23/2/3٢-8اتومکانيک3

*لوله آشي گاز خانگی و تجاری81/22/1/2-8لوله آشي4

_*_لوله کشی و نصاب بهداشتی درجه 71/06/2/2٢-8لوله کشی5

_*_کارور 19/79/2/2Ms Project-2رايانه6

_*_کارور 61/49/1/2Firework-1رايانه7

_*_62/50/1/73d max-1رايانه8

_*_61/44/1/2primere-1رايانه9

_*_61/34/1/3power point-1رايانه10

_*_84/97/1/3access-1رايانه11

*__کاربر نرم افزار اداری42/24/1/4-3رايانه12

*__کاربر corel draw درجه 62/54/1/4١-1رايانه13

*__شهروند الکترونيک42/24/1/5/2-3رايانه14

*__کارور dream weaver درجه 61/48/1/3١-1رايانه15

*__در و پنجره ساز و پروفيل آهنی در جه 74/93/2/3٢-8جوشکاری16

*__جوشکاری قوس الکتريکی72/22/2/3e3-8جوشکاری17

*__جوشکاری قوس الکتريکی72/22/1/3e6-8جوشکاری18

*__تعميرآبگرمکن ديواری71/13/1/2-8تعميرآبگرمکن19

كد استاندارد دوره 
آموزشي

 حرفه هاي  آموزشي مركز  شماره 8دومنظوره  خاش در  سال 1389

يف
نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرد

جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

-*-برقکار ساختمان درجه 55/28/2/4٢-8برق1

-*-برقکار صنعتی درجه 55/15/2/4٢-8برق2

-*-تعميرکار ماشينهای الکتريکی درجه 53/47/2/4٢-8برق و تاسيسات3

-*-تعميرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری درجه 41/83/1/2١-8برق و تاسيسات4

-*-تعميرکار اتومبيلهای سواری بنزينی درجه 43/23/2/3٢-8اتومکانيک5

-*-تعميرکار موتورهای ديزلی دريايی درجه 49/29/2/2٢-8ديرل6

-*-تعميرکار برق خودرو درجه 55/42/2/3٢-8ديرل7

-*-سيستم انژکتور پرايدخ/43/24/1/6-8اتومکانيک8

-*-موتور گيربکس پرايدخ43/24/2/3-8اتومکانيک9

-*-کارور 61/481/3Dream Weaver-1رايانه10

11
رايانه

1-61/44/1/4Primieare کارور-*-

12
رايانه

1-61/49/1/2Firework کارور-*-

-*-رايانه کار تدوين فيلم و صدا با 63/51/1/2ssp-1رايانه13

-*-کارور 61/47/1/2Director Mx-1رايانه14

-*-کارور 19/79/2/2Ms Project-2رايانه15

-*-کارور 62/60/1/5Auto cad-1رايانه16

-*-رايانه کار  19/86/2/2SPSS-2رايانه17

-*-کارور 62/54/1/4Corel Draw-1رايانه18

-*-کارور پيشرفته اينترنت42/97/1/4-3رايانه19

-*-شهروند الکترونيک 42/24/1/5/2E - Citizen-3رايانه20

-*-رايانه کار نرم افزار 61/34/1/3Power Point-1رايانه21

-*-کارور 84/97/1/3Access-0رايانه22

كد استاندارد دوره آموزشي

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 7  برادران چابهار در  سال 1389

نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

_*_در وپنجره سازپروفيل آهني درجه74/93/2/2٢-8جوشكاري1

_*_لوله آشي درجه71/06/2/2٢-8لوله آشي2

_*_لوله آشي درجه71/06/1/2١-8لوله آشي3

_*_تعميرلوازم سردآننده خانگي وتجاري41/83/1/2-8لوازم خانگي4

_*_فن ورزنگهداري شبكه آابل56/25/1/3-8مخابرات5

_*_برقكارساختماندرجه55/28/2/4٢-8برق ساختمان6

_*_برقكارساختماندرجه55/28/1/4١-8برق ساختمان7

_*_پاورپوئنت61/34/1/3-1رايانه8

_*_آارورپيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3رايانه9

_*_آارورپيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3رايانه10

_*_پاورپوئنت61/34/1/3-1رايانه11

_*_تعميراتومبيلهاي سواري بنزيني درجه43/23/2/3٢-8اتومكانيك12

_*_تدوين فيلم وصدابا63/51/1/2SSP-1رايانه13

_*_61/48/1/3Dreamweaver-1رايانه14

*-_اتوماسيون اداري42/90/2/3-3رايانه15

*_جوشكاري قوس الكتريكي(e3)72/22/2/3-8جوشكاري16

*_شهروندالكترونيك42/24/1/5/2-3رايانه17

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 6   برادران سراوان در سال 1389

نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كار آموز كد استاندارد دوره 

آموزشي



هردومردزن

0*0قطعه شناسي پرايد43/24/1/2-4كارگاه مشترك1
0*0لوله كشي صنعتي7190/1/1-8لوله كشي2
0*0لوله كشي گاز خانگي و تجاري81/22/1/2-8لوله كشي3
0*0نرم افزار  نرم افزار كار بر اداري42/24/1/4-3رايانه4
0*0كارور  1/61/48/1/3DREAMWEAVERرايانه5

0*0كارور پريمر1/61/44/1/4رايانه6
0*0كارور 1/61/49/1/2/1FIREWORKرايانه7
0*0رايانه كار تدوين صدا 1/63/51/1/2SSPرايانه8
0*0تعمير تراكتور و تيلر49/57/1/2-8تعمير تراكتور و تيلر9
0*0سرويس و نگهداري28/97/1/1-6تعمير تراكتور و تيلر10
0*0كارور 61/47/1/2DIRECTOR   MX-1رايانه11
0*0كارور 0/84/97/1/3ACCESSرايانه12
1/62/54/1/4CORELDRAW0*0رايانه13
0*0اتو ماسيون اداري42/90/2/3-3رايانه14
0*0كارور پيشرفته اينترنت3/42/97/1/4رايانه15
0*0شهروند الكترو نيك3/42/24/1/5/2رايانه16
1/61/34/1/3POWERPOINT0*0رايانه17
0*0كاربر امور بانكي31/49/1/2-3رايانه18

0*0تعمير كاراتو مبيلهاي سواري سبك43/23/2/3-8اتو مكانيك19

0*0سرويس و نگهداري خودروي سبك3/49/81/2/3اتو مكانيك20
0*0برق خودرو55/42/2/3-8برق خودرو21

0*0برق صنعتي55/15/2/4-8برق22

0*0برقكار ساختمان55/28/2/4-5برق23

0*0درب و پنجره ساز74/93/2/2-8جوشكاري24

25E3 72/22/2/3-8جوشكاريE3 0*0جوشكاري

26E672/22/1/3-8جوشكاريE6 0*0جوشكاري

0*0تعمير كار لوازم سر د كننده خانگي41/83/1/2-8لوازم سرد كننده27
0*0انژكتور پرايد و زانتيا8/24/43/6/1كارگاه مشترك سايپا28
0*0سوخت رساني انژكتوري1/6/  /43/24-8كارگاه مشترك سايپا29
0*0برق پرايد8/43/55/1/1كارگاه مشترك سايپا30

 حرفه هاي  آموزشي مركز شماره  5 برادران ايرانشهردر  سال 1389

جنسيت پذيرش كار آموز

يف
نام حرفه آموزشيكد استانداردنام كارگاه آموزشيرد



هردومردزن

_*_حسابداري دارائي هاي ثابت10/16/1/3-1مالي1

_*_حسابداري پيشرفته10/15/1/4/2-1مالي2

_*_بازار ياب بيمه41/29/1/3-4مالي3

_*_كاربر امور بانكي31/49/1/2-3مالي4

_*_حسابداري نرم افزار حقوق و دستمزد39/34/1/4-3مالي5

_*_كار نگهداري بتن52/19/1/1/1-9عمران6

_*_كمك بناي سفت كار درجه 51/23/2/4/12-9عمران7

_*_كمك بتن ساز و بتن ريز درجه 52/16/2/3/12-9عمران8

_*_كمك آرماتور بند درجه 52/3/4/3/12-9عمران9

_*_در و پنجره ساز و پروفيل آهني در جه 74/93/2/22-8جوشكاري10

_*_جوشكاري 72/22/2/3e3-8جوشكاري11

_*_جوشكاري 72/22/1/3e6-8جوشكاري12

_*_جوشكاري 72/22/1/3/1e8-8جوشكاري13

_*_جوشكاري 72/22/1/3/2e9-8جوشكاري14

_*_مكانيك تراكتور و تيلر49/57/1/2-8ماشين آالت15

_*_سرويس كار ماشيين آالت سنگين49/27/2/2-8ماشين آالت16

_*_سرويس و نگهداري تراكتور وتيلر28/97/1/1-6ماشين آالت17

تعمير كار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 43/23/2/3-8اتو مكانيك18
2_*_

_*_سرويس و نگهداري خودرو49/81/2/3-8اتو مكانيك19

مكانيك سيستم هاي سوخت رساني 43/23/2/2-8اتو مكانيك20
_*_خودروهاي سبك

_*_سيستم سوخت رساني انژكتوري پزايد43/24/1/6-8اتو مكانيك21

_*_لوازم خانگي سرد كننده41/83/1/2/-8لوازم خانگي22

 حرفه هاي  آموزشي  مركز  شماره 4  برادران زابل در  سال 1389

جنسيت پذيرش كار آموز

يف
نام حرفه آموزشيكد استانداردنام كارگاه آموزشيرد



هردومردزن

 حرفه هاي  آموزشي  مركز  شماره 4  برادران زابل در  سال 1389

جنسيت پذيرش كار آموز

يف
نام حرفه آموزشيكد استانداردنام كارگاه آموزشيرد

_*_تعمير كار كولر گازي41/90/1/1-8لوازم خانگي23

_*_تعمير كار كولر آبي41/80/1/1-8لوازم خانگي24

_*_درود گري درجه 12/6/2/42-8درود گري25

_*_كابينت سازي چوبي درجه 11/21/2/32-8درود گري26

_*_كابينت ساز چوبي درجه 11/21/1/21-8درود گري27

_*_قاب ساز چوبي54/36/1/2-9درود گري28

_*_برق كار صنعتي درجه 55/15/242-8برق29

_*_برق كار ساختمان درجه 55/28/2/42-8برق30

_*_برق كار ساختمان درجه 55/28/1/41-8برق31

_*_تعمير كار سيستم هاي ايمني و حفاظتي52/19/1/2-8برق32

_*_تعمير كار ماشينهاي الكتريكي درجه 53/47/2/42-8سيم پيچي33

_*_اتوماسيون اداري42/90/2/3-3كارگاه يارانه34

_*_كارور پيشرفته اينترنت42/97/1/4/1-3كارگاه يارانه35

_*_رايانه كار تدوين فيلم و صدا 63/51/2ssp-1كارگاه يارانه36

_*_كارور 84/97/1/3access-0كارگاه رايانه37

_*_شهروند الكترونيكي42/24/1/5/2-3كارگاه رايانه38

_*_اتو كد5  /62/60/1-1كارگاه رايانه39

_*_كارور 61/44/1/4Primieare-1كارگاه رايانه40

_*_كارور 19/79/2/2Ms Project-2كارگاه رايانه41

_*_رايانه كار  19/86/2/2SPSS-2كارگاه رايانه42

_*_كارور 61/47/1/2Director Mx-1كارگاه رايانه43

_*_كارور 61/49/1/2Firework-1كارگاه رايانه44

62/50/1/73d-1كارگاه رايانه45 max _*_

_*_كاربر نرم افزار اداري42/24/14-3كارگاه رايانه46



هردومردزن

--*مانتو دوز91/40/1/1-7خياطی1

--*سبزی آرا ميوه آرا61/87/1/1-1صنايع دستی و هنری2

--*سفره آرای عقد99/01/1/2-5صنايع دستی و هنری3

--*روبان دوز95/94/1/1-7صنايع دستی و هنری4

--*عکاسی ديجيتال63/21/1/1-1عکاسی5

--*سفالگری با چرخ پايه وبرقی92/26/1/3-8سفال6

--*حسابدار دارايی های ثابت10/16/1/3-1حسابداری7

--*حسابدار عمومی پيشرفته10/15/1/4/2-1حسابداری8

--*نقاشی روی سفال61/40/1/3-1سفال9

--*کاربر اتوکد62/60/1/5-1نقشه کشی10

--*طراحی معماری به کمک32/54/2/2/4ARCHICAD-0نقشه کشی11

--*چادر دوز95/10/1/1-7خياطی12

--*سوزن دوز و سکه دوز بلوچ95/91/2/1-7صنايع دستی و هنری13

--*خياط لباسهای سنتی بلوچ91/81/1/1-7خياطی14

 حرفه هاي  آموزشي مركز شماره  3 خواهران  زاهدان  در  سال 1389

يف
نام كارگاه آموزشيرد

كد استاندارد دوره 
آموزشي

نام حرفه آموزشي
جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

_*_تعميرلوازم خانگی گردنده55/77/2/1٢-8برق1

تعميرکار ماشين های لباسشويی، خشک کن و 55/75/1/3-8برق2
_*_ظرفشويی

_*_تعميرلوازم خانگی گردنده55/77/1/3١-8برق3

_*_تعمير کار برق خودرو درجه55/42/1/2١-8برق خودرو4

_*_تعمير کار برق خودرو55/42/2/3٢-8برق خودرو5

_*_کارگر شبکه هوايی درجه57/23/2/2٢-8ماشينهای الکتريکی6

_*_نصاب و تعميرکار آسانسور51/65/1/2-8ماشينهای الکتريکی7

_*_تعمير ماشينهاي الكتريكي 53/47/2/4٢-8ماشينهای الکتريکی8

_*_آمك نقشه بردار31/21/2/3/1-0نقشه برداري9

_*_نقشه برداري درجه31/21/1/2/1١-0نقشه برداري10

_*_نقشه آشي عمومي ساختمان درجه32/54/2/3٢-0نقشه آشي11

_*_نقشه کشی معماری درجه32/54/1/3١-0نقشه آشي12

_*_نقشه کشی سازه درجه32/54/1/4١-0نقشه آشي13

_*_طراحی معماری به کمک 32/54/2/2/4ARCHICAD-0نقشه آشي14

طراح داخل منازل مسکونی با 32/54/2/2/2-0نقشه آشي15
٣DHOMEINTERIORS_*_

تحليلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه 22/18/1/3-0نقشه آشي16
ETABS_*_

_*_نقشه آشي ساختمان با اتوآد32/54/1/1/1-0نقشه آشي17

_*_تعميرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری41/83/1/2-8سردآننده18

_*_تعميرکار چيلر تراکمی69/80/1/1-9سردآننده19

_*_تعمير آولرآبي41/80/1/1-8سردآننده20

_*_برقکار صنعتی ماهر55/12/1/3-8برق صنعتی21

_*_مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق51/46/2/3-8برق صنعتی22

_*_برقكار صنعتي 55/15/2/4٢-8برق صنعتی23

_*_برقكار ساختمان درجه55/28/1/4١-8برق ساختمان24

_*_برقكار ساختمان درجه55/28/2/4٢-8برق ساختمان25

_*_تعميرکار راديو ظبط صوت54/25/1/4-8الکترونيک26

كد استاندارد دوره 
آموزشي

 حرفه هاي آموزشي مركز  شماره  2 برادران زاهدان در سال 1389

نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كار آموز



هردومردزن

كد استاندارد دوره 
آموزشي

 حرفه هاي آموزشي مركز  شماره  2 برادران زاهدان در سال 1389

نام حرفه آموزشينام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كار آموز

-*_کارور PLC درجه84/55/2/4٢-0الکترونيک27

_*_تعميرکار تلويزيون رنگی54/23/1/3-8الکترونيک28

_*_فن ورز نصب مراکز تلفن ديجيتال (سوئيچينگ)56/28/1/2-8مخابرات29

_*_فن ورز نصب شبکه کابل56/39/1/2-8مخابرات30

_*_فن ورز مفصل بندی کابل های نوری57/55/1/2-8مخابرات31

فن ورز تعمير و نگهداری تلفن همگانی (کارتی -54/30/1/2-8مخابرات32
_*_ سکه)

_*_حسابدار حقوق و دستمزد39/34/1/4-3حسابداری33

_*_حسابدار عمومی پيشرفته10/15/1/4/2-1حسابداری34

_*_حسابدار عمومی تکميلی10/15/1/3/1-1حسابداری35

_*_حسابدار عمومی مقدماتی10/15/2/5-1حسابداری36

_*_حسابدار صنعتی درجه10/12/2/3٢-1حسابداری37

_*_حسابدار صنعتی درجه10/12/1/3١-1حسابداری38

_*_پرورش دهنده گياهان آپارتمانی27/42/1/1-6کشاورزی39

_*_باغبان27/41/1/3-6کشاورزی40

_*_پرورش دهنده گل در فضای آزاد12/32/1/1-6کشاورزی41

_*_پيوندزنی درختان باغی27/98/1/2-6کشاورزی42

_*_سبزی کار22/29/1/2-6کشاورزی43

_*_طراحی فضای سبز32/17/1/3-6کشاورزی44



هردومردزن

-*-اتومکانيک طرح43/23/1/3-8اتومکانيک1

-*-تعمير کار اتومبيلهای سواری بنزينی43/23/2/3-8اتومکانيک2

-*-لوله کشی گاز خانگی و تجاری71/22/1/2-8تاسيسات3

-*-جوشکاری 72/22/2/3E3-8جوش4

-*-جوشکاری 72/22/2/3E3-8جوش5

-*-جوشکاری درب و پنجره درجه 74/93/2/2٢-8جوش6

-*-تراشکاری درجه 34/22/2/3٢-8تراشکاری7

-*-دريل کار و اره کار33/51/1/3-8تراشکاری8

-*-فرزکار درجه 3٢//34/32/2-8فرزکاری9

*-نقشه خوان صنعتی32/18/1/2-0فرزکاری10

11CNC0-84-52/2/2CNC برنامه نويس--*

-*-درودگر درجه12/06/2/4٢-8درودگری12

-*-درودگری درجه 12/06/1/4١-8درودگری13

-*-تعمير تراکتور وتيلر درجه49/57/1/1١-8ماشين آالت14

-*-تعمير ماشين آالت سنگين و نيمه سنگين43/23/2/3-8ماشين آالت15

-*-تعمير کار اتومبيلهای سواری بنزينی43/23/2/3-8اتومکانيک16

-*-تعمير آبگرمکن ديواری71/13/1/2-8تاسيسات17

-*-لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی درجه71/08/2/3٢-8لوله کشی18

-*-لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی درجه 71/08/2/2١-8لوله کشی19

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت 71/08/2/3-8تأسيسات20
-*-مرکزی

-*-پکيج شوفاژ ديواری8-2/1/12/71تأسيسات21

-*-تعمير گيربکس پرايدخ /3/2/24/43-8سايپا22

-*-موتور و گيربکس پرايدخ/24/43-3/1/8سايپا23

-*-برق و تزئينات پرايدخ/43/55-1/1/8سايپا24

-*-برق و تزئينات ريوخ/43/55-4/1/8سايپا25

-*-برق و تزئينات زانتياخ/43/55-5/1/8سايپا26

-*-تکنولوژی خودروخ/24/43-1/1/8سايپا27

-*-تون آپ ( تنظيم موتور پرايد )خ/24/43-7/2/8سايپا28

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 1 برادران زاهدان در  سال 1389

يف
نام كارگاه آموزشيرد

كد استاندارد دوره 
آموزشي

جنسيت پذيرش كار آموز
نام حرفه آموزشي


