
 
 
 
 
 
 
 

  برنامه آموزشي مراكز ثابت
  

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي
  

   زنجان



هر دومردزن

*برق كار ساختمان8-55/28/2/4

*پودمان برق صنعتي8-55/15/2/4

*PLC سطح 0-84/55/2/42

*پودمان اندازه گيري و ايمني8-55/15/2/4

*پودمان مفصل و كابل8-55/15/2/4

*پودمان بانك خازني8-55/15/2/4

*پودمان اعالن حريق8-55/15/2/4

پودمان نقشه كشي و نقشه 8-55/15/2/4
*خواني

*برق صنعتي8-55/15/2/4

0-84/55/1/4PLC*

 حرفه هاي آموزشي مركز  دومنظوره جوار دانشگاه زنجان در سال 89

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

1PLC برق و



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز  دومنظوره جوار دانشگاه زنجان در سال 89

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

تحليل الكترونيكي با نرم افزار  2151130402
Aspice

*

تحليل الكترونيكي  با نرم افزار 2151130401
Proteus

*

تحليل مكانيكي با نرم افزار 2151130402
Piping

*

1/1/21/32-0ANSYS تحليلگر*

1/1/35/32-0MATLAB كارور*

1321130402
مديريت و كنترل پروژه با نرم 
 Primavera Projectافزار

Planner

*

مديريت و كنترل پروژه با نرم 1321130602
PrimaveraEnterpriseافزار*

1321130502
مديريت و كنترل پروژه با نرم 

 Primaveraافزار
Expedition

*

2/1/14/42-3TCP/IP رايانه كار*

3/1/46/61-1Flash MX كارور*

0-32/22/1/1ABAQUS تحليلگر*

*تعميركار رايانه شخصي8-52/91/1/2

*پودمان اتوكد1-62/60/1/5

1-62/50/1/73D MAX پودمان*

رايانه2



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز  دومنظوره جوار دانشگاه زنجان در سال 89

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

*هيدروليك8-49/78/1/3

* پنوماتيك8-49/79/1/1

بكارگيري آئين نگارش و انجام 2423130401
*مكاتبات اداري

2142130501SDRMAP تحليل با نرم افزار*

*گزارش نويسي2642130401

*مديريت زمان1212130401

*مديريت بازاريابي1221110602

تكنيك هاي تصميم گيري 1223130402
*هوشمندانه

*مديريت بهره وري1221100403

*كارگروهي1223120501

*شش سيگما1321120702

*بازارياب4-00/29/1/2

*مسئول قراردادها4-32/28/1/2

*پداگوژي عمومي31/99/1/2-1خدمات آموزشي6

مديريت4

كنترل ابزار دقيق3

امور مالي و 5
بازرگاني



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز  دومنظوره جوار دانشگاه زنجان در سال 89

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

برنامه ريزي CPM و كنترل 0-22/14/1/2
P3 پروژه با نرم افزار*

تحليلگر و طراح پي با برنامه 0-22/15/1/2
Safe

*

*مدير پيمان عمومي2-19/23/1/2

*مدير پيمان هاي پيمانكاري2-19/22/1/2

*كارور SDR MAP درجه 0-31/28/2/12

كشاورزي (باغي و 8
كارور دستگاه GPS در علوم 12/28/1/1-6زراعي)

*كشاورزي و منابع طبيعي

0-32/16/1/1 CATIA تحليلگر
ADVANCE

*

0-32/20/1/1 Advance Solid طراح
Works Geartrax *

0-32/15/1/1MASTER CAM كارور*

10KAB100012KAB*

مكانيك9

عمران 7



هر دومردزن

مسئول آمارواطالعات 93/30/1/2-3اموراداري1
*پرسنلي

*حسابرس10/21/2/2-1امورمالي وبازرگاني2

مسئول دبيرخانه 93/25/1/2-3اموراداري3
*وبايگاني

*كاربر اموربانكي31/49/1/2-3امورمالي وبازرگاني4

بايگان ومسئول 91/35/1/2-1اموراداري5
*اطالعات وآمارآموزشي

*روبان دوز95/94/1/1-7طراحي ودوخت6

*گالبتون دوز95/61/1/3-7طراحي ودوخت7

*پته دوز95/62/1/2-7طراحي ودوخت8

*تورباف59/41/1/3-7طراحي ودوخت9

*روبان دوز95/94/1/1-7طراحي ودوخت10

*تابلو ساز تزئيني61/94/1/2-1هنرهاي تزئيني11

*منبت معرق كار19/45/2/2-8صنايع چوب12

 حرفه هاي آموزشي مركز خواهران  ابهر در سال 1389

كد استاندارد نام كارگاه آموزشيرديف
نام حرفه آموزشيمهارت

جنسيت پذيرش كارآموز



هر دومردزن

*طراحي معماري درجه0-21/24/2/12

نقشه كشي ساختمان به كمك 0-32/54/1/1/1
Autocad

*

نقشه كشي ساختمان به كمك 0-32/54/2/2/4
Archicad

*

كارشناس ارزيابي خسارت 4-41/98/1/2
*اشخاص

كارشناس ارزيابي بيمه هاي 4-41/21/1/2
*باربري

*حسابرسي درجه0-10/13/2/2/12

*حسابرسي درجه1-10/21/1/21

*بازار ياب بيمه4-41/29/1/3

*كارشناس ارزيابي بيمه خودرو4-41/26/1/1

*نماينده فروش بيمه4-41/28/1/2

*معرقكار ساقه گندم8-19/40/1/3

*معرقكار(بدون قالب) درجه8-19/49/2/22

*معرقكار (بدون قالب) درجه8-19/49/1/21

*معرقكار حجمي8-19/65/1/2

*قالي باف تابلوئي7-54/56/1/2

*رفوگر فرش درجه7-54/93/2/32

2

1

4

3

صنايع ساختمان

حسابداري

معرقكاري

قالي بافي

حرفه هاي آموزشي مركز خواهران خدابنده در سال 1389

كد استاندارد نام كارگاه آموزشيرديف
نام حرفه آموزشيمهارت

جنسيت پذيرش كارآموز



هر دومردزن

حرفه هاي آموزشي مركز خواهران خدابنده در سال 1389

كد استاندارد نام كارگاه آموزشيرديف
نام حرفه آموزشيمهارت

جنسيت پذيرش كارآموز

*رودوز سنتي درجه7-95/65/2/22

*پارچه ساز تزئيني1-62/42/1/1

*تابلوساز تزئيني1-61/94/1/2

*نقاشي روي سفال1-61/40/1/3

*راسته دوز7-91/48/1/2

*شلوار دوز7-91/34/1/3

*لباس زير زنانه7-91/96/1/2

*سري دوز سرويس خواب7-91/31/1/1

*الگوساز وبرشكار لباس زنانه7-91/41/1/3/2

*طراح گرافيك رايانه اي1-66/51/1/3

1-66/43/1/3web طراحي مقدماتي صفحات*

3-42/24/1/5/2E.Citizenشهروندالكترونيكي*

برنامه نويسي HTML براي 1-84/75/1/3
*صفحات وب

رايانه كار تدوين فيلم 1-63/51/1/2
SSPوصدابا*

0-84/80/1/3/2 SQL كاربربانك اطالعاتي
server-access

*

توليدكننده چندرسانه اي با 0-84/87/1/2
Authorware

*

صنايع دستي 5

طراحي ودوخت

رايانه 7

6



هر دومردزن

--*--

--*--

--*--برق صنعتي درجه 8-55/15/2/42

--*--برقكار ساختمان8-55/28/1/4

لوله كشي گاز خانگي و 71/22/1/2-8تاسيسات3
--*--تجاري

الگوساز و برش كار لباس 7-91/41/2/3/1
----*زنانه(تكدوزي)

الگوساز و برش كار لباس 7-91/41/2/3/2
----*زنانه(تكدوزي)

----*پرده دوزي7-95/97/2/4

الگوساز و برش كار لباس 7-91/41/2/3/2
----*زنانه(تكدوزي)

----*نازك دوز زنانه7-91/41/2/4

طراحي و دوخت 4

برق2

تعمير اتومبيل هاي سواري 43/23/2/3-8اتومكانيك1
بنزيني درجه 2

 حرفه هاي آموزشي مركز  دومنظوره  شهيد مطهري آببر طارم  در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز  دومنظوره  شهيد مطهري آببر طارم  در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

*----شهروند الكترونيكي3-42/24/1/5/2

*----كاربر رايانه3-42/24/1/1/0/3

*----كاربر نرم افزار اداري3-42/24/1/4

*----برنامه نويس vbمقدماتي0-84/80/1/3/1

مهارت عمومي برنامه 0-84/80/1/3/4
*----نويسي

0-84/80/1/3/3delphiو vb برنامه نويس----*

تكنسين عمومي شبكه 0-42/21/1/1
*----هاي كامپيوتري

*----حسابداري عمومي تكميلي1-10/15/1/3/1

*----حسابداري صنعتي درجه 1-10/12/2/32

*----حسابداري صنعتي درجه 1-10/12/1/31

*----پداگوژي عمومي1-31/99/1/3

كارشناسي ارزيابي بيمه 4-41/26/1/1
*----خودرو

كارشناسي ارزيابي بيمه 4-41/99/1/2
*----هاي اشخاص

*----حسابداري مقدماتي1-10/15/2/5

حسابداري حقوق و 3-39/34/1/3
*----دستمزد

حسابداري وخدمات 6
آموزشي

كامپيوتر5



هر دومردزن

برنامه نويس زبان htmlبراي 1-61/48/1/3
web طراحي صفحات*

*شهروند الكترونيك3-42/24/1/5/2

*كارور پريمير1-61/44/1/4

مدير سرويس دهنده 0-23/87/1/1
*مايكروسافت

1-61/48/1/3dream weaver كارور*

*طراحي مسكن مطلوب0-32/54/2/2/3

*نقشه كشي سازه درجه 0-32/54/1/41

*حسابداري دولتي1-10/16/1/2

*بايگان3-95/31/1/2

*حسابدار صنعتي درجه 1-10/12/2/32

*بازارياب بيمه4-41/29/1/3

*قالي بافي تابلويي54/56/1/2-7قالي بافي4

*تابلوساز تزييني61/94/1/2-1هنرهاي تزئيني5

حسابداري 3

رايانه 1

نقشه كشي 2

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 7 خواهران خرمدره در سال 1389

نام كارگاه رديف
نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتآموزشي

جنسيت پذيرش كارآموز



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 7 خواهران خرمدره در سال 1389

نام كارگاه رديف
نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتآموزشي

جنسيت پذيرش كارآموز

*راسته دوز7-91/48/1/2

*شلوار دوز7-91/48/1/2

*قالب باف7-59/41/1/3

*گره چيني8-12/08/1/2

*منبت معرق كار درجه 8-12/69/2/22

*ابريشم دوز95/99/1/1-7ابريشم دوز7

*گالبتون دوز7-95/6/1/3

*شبكه دوز7-95/6/1/3
گلدوزي 8

طراحي دوخت 6



هر دومردزن

تعمير اتومبيلهاي سواري 8-2/2/23/43اتومكانيك1
-*-بنزيني

-*-تعميركار برق خودرو8-2/2/42/55برق خودرو2

-*-برقكار صنعتي3/2/15/55-8

-*-برقكار ساختمان3/2/28/55-8

-*-لوله كش گاز خانگي و تجاري1/1/22/71-8

2/2/22/72-8E3 جوشكاري-*-

1/1/18/43-3CNCبرشكار هوا – گاز-*-

لوله كش و نصاب وسايل 1/2/06/71-8
-*-بهداشتي

--*تابلو ساز تزئيني1-1/1/94/61تابلو ساز تزئيني5

نما كاري روي 6
--*نما كاري روي سفال8-1/1/92/95سفال

3

تأسيسات4

برق

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 6 دومنظوره  ماهنشان در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 6 دومنظوره  ماهنشان در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

--*نقاشي روي سفال1-1/1/40/61نقاشي روي سفال7

--*راسته دوز1/1/48/91-7

--*شلوار دوز2/1/34/91-7

--*الگو ساز و برشكار لباس زنانه2/2/1/41/91-7

*--شهروند الكترونيك2/5/1/24/42-3

*--رايانه كار درجه يك2/1/27/42-3

*--شهروند الكترونيك2/5/1/24/42-3

*--برنامه نويس ويژوال بيسيك2/1/80/84-0

--*سازنده تاج و گل دست عروس1/1/96/61-1

--*سفره آراي عقد1/1/01/99/5

گلسازي

8

10

خياطي

رايانه 9



هر دومردزن

*سرويس ونگهداري خودرو8-49/81/2/3

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

*تعميركار برق خودرو8-55/42/2/3

*لوله كش گاز خانگي وتجاري8-71/22/1/2

8-72/22/1/3E6 1جوشكاري درجه*

8-72/22/2/3E3 2جوشكاري درجه*

طراح مقدماتي صفحات 1-66/43/1/3
WEB

*

توليدكننده چندرسانه اي با 0-84/87/1/2
Authorware

*

*طراح گرافيك رايانه اي1-66/51/1/3

*كاربرنرم افزار اداري3-42/24/1/4

مهارتهاي عمومي برنامه 0-84/80/1/3/4
*نويسي

1-61/48/1/3 Dreamweaver رايانه كار
mx

*

*كاربر رايانه3-42/24/1/0/3

شهروند الكترونيكي 3-42/24/1/5/2
E.Citizen

*

0-84/80/1/3/2 SQL كاربربانك اطالعاتي
server-access

*

رايانه 3

اتومكانيك 1

جوشكاري 2

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 5 دومنظوره خدابنده( سهروردي)  در سال 1389

نام كارگاه رديف
آموزشي

كد استاندارد 
نام حرفه آموزشيمهارت

جنسيت پذيرش كارآموز



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 5 دومنظوره خدابنده( سهروردي)  در سال 1389

نام كارگاه رديف
آموزشي

كد استاندارد 
نام حرفه آموزشيمهارت

جنسيت پذيرش كارآموز

*تابلوساز برق درجه8-51/46/2/22

*برقكار ساختمان درجه8-55/28/1/41

*كارور PLC درجه0-84/55/5/2/42

*برقكار صنعتي درجه8-55/15/2/42

نقشه كش وطراح به كمك 0-32/69/3/3
*رايانه

نقشه كش وطراح به كمك 0-32/69/3/3
*رايانه

نقشه كش عمومي ساختمان 0-32/54/2/3
*درجه2

*نقشه كشي سازه درجه0-32/54/2/42

*نماينده فروش بيمه41/28/1/2-4حسابداري6

*شبكه دوز95/67/1/2-7صنايع دستي7

*الگوساز وبرشكار لباس زنانه91/41/1/3/2-7طراحي ودوخت8

كاربرنرم افزار اداري(واگذاري 42/24/1/4-3رايانه9
*مديريت)

برق 4

صنايع ساختمان 5



هر دومردزن

-*-تعمير كار برق خودرو درجه 55/42/2/32-8برق خودرو1

تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني 43/23/2/3-8اتومكانيك2
2 -*-درجه

لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي 8-71/06/2/2
2 -*-درجه

-*-لوله كش گاز خانگي و تجاري8-71/22/1/2

3-42/24/1/5/2Citizen شهروند الكترونيكي--*

0-84/97/1/3Access كارور--*

*--كاربر نرم افزار اداري3-42/24/1/4

HTML براي 1-84/75/1/3 برنامه نويس زبان
WEB *--طراحي صفحات

1-61/48/1/3Dreamweaver كارور--*

0-84/89/2/2-windows برنامه نويس
VB.NET

--*

كاربر بانك اطالعات 0-84/80/1/3/2
SQLSERVER Access

--*

0-84/80/1/3/2Power Point رايانه كار افزار--*

3-42/24/1/5/2Citizen شهروند الكترونيكي--*

*--كاربر نرم افزار اداري3-42/24/1/4

-*-برقكار صنعتي درجه 55/15/2/42-8برق صنعتي5

تعميركار اتومبيل هاي سواري 8-43/23/2/3
-*-بنزيني درجه 2

*--سرويس و نگهداري خودرو8-49/81/2/3

-*-تراشكار درجه 8-34/22/2/32

-*-تراشكار درجه 8-34/22/1/31

6

7

   حرفه هاي آموزشي مركز شماره 4 دومنظوره ابهر( شهيد چمران) در سال 1389

نام كارگاه رديف
نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتآموزشي

جنسيت پذيرش كارآموز

4

تاسيسات3

اتومكانيك

كامپيوتر

تراشكاري



هر دومردزن

   حرفه هاي آموزشي مركز شماره 4 دومنظوره ابهر( شهيد چمران) در سال 1389

نام كارگاه رديف
نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتآموزشي

جنسيت پذيرش كارآموز

*--كارور PLC درجه 0-84/55/2/42

*--كارور PLC درجه 0-84/55/2/42

*--كارور PLC درجه 0-84/55/1/41

جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي 8-72/22/2/3
( E3) -*-دستي

جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي 8-72/22/1/3
( E6) -*-دستي

جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي 8-72/22/2/3
( E3) -*-دستي

جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي 8-72/22/1/3
( E6) -*-دستي

نقشه كش عمومي ساختمان درجه 0-32/54/2/3
2--*

*--نقشه كشي سازه درجه 0-32/54/1/41

*--نقشه كشي سازه درجه 0-32/54/1/41

*--پرورش دهنده گياهان آپارتماني6-27/42/1/1

*--طراحي فضاي سبز6-32/17/1/3

*--پرورش دهنده گياهان آپارتماني6-27/42/1/1

*--پرورش دهنده گل در فضاي آزاد6-12/32/1/1

*--پرورش دهنده قارچ صدفي6-27/96/1/2

*--كشتكار گلخانه هاي خاكي6-27/38/1/3

*--پرورش دهنده گياهان دارويي6-92/96/1/3

نقشه كشي 10

كشاورزي11

8

9

PLC 

جوشكاري



هر دومردزن

*منبت ومعرق كار درجه8-19/45/2/12

*معرق كار حجمي8-19/65/1/2

*قالب باف چرم و جير7-55/87/1/2

*تابلو ساز تزئيني2/ 1/ 94/ 61- 1

*نقاشي و رنگ آميزي پارچه2/ 1/ 94/ 61- 1

*رودوزي سنتي درجه 21/ 1/ 65/ 95- 7

*تكه دوز با موكت2/ 1/ 60/ 95- 7

*ابريشم دوزي1/ 1/ 99/ 95- 7

*پولك و منجوق2/ 1/ 68/ 95- 7

*سازنده دوختهاي سنتي تلفيقي1/ 1/ 93/ 95- 7

*مسئول حفاظت و ايمني2/ 1/ 97/ 71- 0

*امدادگر حوادث1/ 1/ 63/ 51- 5

*نقشه كشي عمومي درجه 32/ 2/ 54/ 32- 0

*نقشه كشي سازه درجه 41/ 1/ 54/ 32- 0

*راسته دوزي2/ 1/ 48/ 91- 7طراحي و دوخت7

1

3

6

4

5

نقشه كشي

گلدوزي

ايمني و بهداشت

رودوزي سنتي

منبت و معرق

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 3 خواهران زنجان  در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاهرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

تابلو سازي 2



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 3 خواهران زنجان  در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاهرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

*سفالگري به روش ريخته گري8-92/16/1/3

*كنده كاري روي سفال8-92/17/1/2

1-63/51/1/2SSP*

1-61/44/1/1premier*

*عكاسي ديجيتال1-63/21/1/1

*تعميركار عمومي خ8-52/91/1/2

*تعميركار عمومي ب8-52/91/1/2

*تكنسين عمومي شبكه0-42/21/1/1

*مدير سرويس دهنده ب0-23/87/1/1

تكنسين عمومي شبكه0-42/21/1/1

تكنسين عمومي شبكه0-42/21/1/1

لينوكس0-42/45/1/2

لينوكس0-42/45/1/2

11

8

9

سخت افزار

شبكه

10

*

*

مالتي مديا

سفالگري



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز شماره 3 خواهران زنجان  در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاهرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

مهندس طراح تجارت 3322130602
*الكترونيك

كاربرد رايانه و اينترنت در 2511130301
*محيط كار

0-24/81/1/2php توسعه دهنده وب با*

*حسابداري پيشرفته2411090403

مديريت ايمني و بهداشت حرفه 2133130703ايمني و بهداشت15
*اي

*راسته دوزي7-91/48/1/2

*سفال با ريخته گري8-92/16/3/2

* پداگوژي عمومي2/ 1/ 99/ 31- 1

*

شعب شهري

مكاتبات اداري

*حسابرس درجه 1

12

مهندس طراح و توسعه دهنده 
وب 0-84/91/1/2

*

مالتي مديا

13

16

طراحي وب

مهندس طراح و توسعه دهنده 0-84/91/1/2
وب

14
2423130401

1-10/21/1/2

حسابداري - 
تئوري

*



هر دومردزن

*تعميركار تلفن همراه8-56/36/1/3

0-84/55/2/4PLC كارور*

فن ورز تعميرسيستم كنترل 0-84/51/1/2
DCSگسترده*

*برقكار ماشين آالت8-55/16/2/2

0-32/35/1/1MATLABكارور*

8-72/22/2/3E3 جوشكاري*

8/72/22/1/3E6 جوشكاري*

8/72/22/1/3/1E8 جوشكاري*

8-72/22/1/3/2E9 جوشكاري*

8-72/13/1/2CO2 جوشكاري*

*ماشين ابزار8-34/37/1/2

كارشناس ساخت قطعات فلزي 8-39/80/1/2
*وماشين كاري

*كارورالكتروليز روي7-28/29/1/2

*آزمايشگر تستهاي شيميايي0-11-94/1/2

*داروسازي درجه 0-11/89/1/31

*فن ورز آزمايشگاه شيمي دارويي0-11/88/2/3

*فن ورز بازيابي وتصفيه پس آبها7-44/46/1/2

*دوغاب ساز روي7-44/29/1/2

*فن ورز آزمايشگاه شيمي دارويي0-11/88/2/3

*فن ورز بازيابي وتصفيه پس آبها7-44/46/1/2

*فن ورز آزمايشگاه شيمي دارويي0-11/88/2/3

الكترونيك 1

جوشكاري 3

برق 2

صنايع شيميايي

4

5

ماشين ابزار

حرفه هاي آموزشي مركزشماره 2 دومنظوره زنجان(شهرك صنعتي ) در سال 1389

نام كارگاه رديف
نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتآموزشي

جنسيت پذيرش كارآموز



هر دومردزن

حرفه هاي آموزشي مركزشماره 2 دومنظوره زنجان(شهرك صنعتي ) در سال 1389

نام كارگاه رديف
نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتآموزشي

جنسيت پذيرش كارآموز

*حسابداري مقدماتي عمومي1-10/15/2/5

*حسابداري عمومي پيشرفته1-10/15/1/3

*حسابداري صنعتي مقدماتي1-10/12/2/3

*حسابداري عمومي پيشرفته1-10/15/1/3

*حسابرس درجه1-10/21/1/21

*كاربر رايانه3-42/24/1/0/3

*توليد كنده چندرسانه اي0-84/20/2/2

*كاربر رايانه3-42/24/1/0/3

0-85/81/1/2PHP مهندس برنامه نويس* 

OO با 0-42/27/1/2 تكنسين برنامه نويس
++C

* 

*نقشه كش و طراح به كمك رايانه0-32/97/1/3

*نقشه كش و طراح به كمك رايانه0-32/97/1/3

طراح معماري بانرم 0-32/54/2/1/6
3DMAXافزار*

0-32/17/1/1SOLID WORKSكارور*

*هيدروليك8-49/91/1/2

0-32/36/1/1Automation studioكارور*

*پنوماتيك8-49/95/1/2

0-32/36/1/1Automation studioكارور*

نقشه كشي

هيدروليك و 
پنوماتيك

7

8

9

حسابداري

رايانه

6



هر دومردزن

لوله كش و نصاب دستگاههاي حرارتي مركزي 8-71/14/2/2
*آب گرم درجه 2،1

لوله كش و نصاب دستگاههاي حرارتي مركزي 8-71/14/1/2
*درجه يك

*لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه دو8-71/06/2/2

*لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه 8-71/06/1/21

8-72/22/2/3E3 جوشكاري*

8-72/22/1/3E6  جوشكاري*

8-72/22/1/3/1E8 جوشكاري*

2146/03VT تست*

0-39/99/2/3PT تست*

0-39/95/2/1MT تست*

*جوشكاري لوله گاز فشار باال8-72/24/1/2

*درودگري درجه 8-12/06/2/42

*كابينت سازي8-11/21/2/3

مكانيك سيستم هاي سوخت رساني 8-43/23/2/2/3
*خودروهاي سبك

*تعميرخودروهاي سواري درجه 8-43/23/2/32

1-63/51/1/2SSP رايانه كارتدوين فيلم با*

1-61/44/1/4Premeier كارور*

*عكاسي1-63/17/1/2

*تصوير برداري1-63/64/1/3

تاسيسات حرارتي

جوشكاري

درودگري

 حرفه هاي آموزشي مركز  شماره 1 دومنظوره زنجان ( شهيد مفتح )در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

1

اتومكانيك

سمعي و بصري

2

3

4

5



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز  شماره 1 دومنظوره زنجان ( شهيد مفتح )در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

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

 *بناي سفت كار درجه9-51/23/1/4/11

*كمك آرماتوربند درجه 9-52/24/2/3/12

* آرماتوربند درجه 9-52/34/1/4/11

0-22/19/1/2SAP طراح و آناليزه سازه با*

*مدير پيمان عمومي2-19/23/1/2

*لكه گيري و روسازي آسفالت9-74/69/1/2

0-22/18/1/2Etabs تحليلگر سازه هاي سه بعدي با*

*مديريت بحران1219110303

*مجري اجراي مقاوم سازي درجه 9-59/11/1/11

*مجري اجراي مقاوم سازي درجه 9-59/11/2/12

0-22/19/1/2SAP طراح و آناليزه سازه با*

*مدير پيمان عمومي2-19/23/1/2

0-22/18/1/2Etabs تحليلگر سازه هاي سه بعدي با*

*مديريت بحران1219110303

*مجري اجراي مقاوم سازي درجه 9-59/11/1/11

*مجري اجراي مقاوم سازي درجه 9-59/11/2/12

0-22/19/1/2SAP طراح و آناليزه سازه با*

*مدير پيمان عمومي2-19/23/1/2

0-22/18/1/2Etabs تحليلگر سازه هاي سه بعدي با*

*مجري اجراي مقاوم سازي درجه 9-59/11/1/11

*مجري اجراي مقاوم سازي درجه 9-59/11/2/12

صنايع ساختمان

صنايع ساختمان

صنايع ساختمان

صنايع ساختمان 6

8

7

9



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز  شماره 1 دومنظوره زنجان ( شهيد مفتح )در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

0-22/18/1/2Etabs تحليلگر سازه هاي سه بعدي با*

*مجري اجراي مقاوم سازي درجه 9-59/11/1/11

*مجري اجراي مقاوم سازي درجه 9-59/11/2/12

*تراشكاري درجه 8-34/22/2/32

*تراشكاري درجه 8-34/22/1/31

*الكترونيك صنعتي( اندازه گيري)8-52/53/1/5

*طراح و تحليل گر مدارات ديجيتال0-32/90/1/3

*الكترونيك صنعتي8-52/53/1/5

0-23/91/1/3AVR طراح و تحليل گر  مدارات ميكروكنترلر*

2151130402PROTEUSE*

0-32/36/1/1Automatic studio *

0-32/92/1/2EWB*

0-32/39/1/2ASPICE*

0-32/38/1/2ORCAD*

*مكانيك تراكتور و تيلر8-49/57/1/2

تعميركار سيستم سوخت رساني موتورهاي 8-43/33/2/3
*ديزل

*برق صنعتي درجه يك8-55/13/1/4

*برق صنعتي درجه يك (خواهران)"

*برق صنعتي درجه يك (برادران )"

*برق ساختمان درجه يك(خواهران)8-55/28/1/4

ماشين آالت

صنايع ساختمان

تراشكاري

الكترونيك

برق صنعتي

10

11

12

13

14



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز  شماره 1 دومنظوره زنجان ( شهيد مفتح )در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

*سرپرستي تاسيسات حرارتي و برودتي8-81/08/1/2/2

*تعميردستگاههاي سردكننده خانگي و تجاري8-41/83/1/2

*تعميركارپكيج شوفاژ گازي8-71/12/1/2

*كارورتاسيسات حرارتي و برودتي8-71/19/1/2

*برنامه نويس CNC درجه 0-84/52/2/22

*تراشكار CNC درجه 8-33/84/2/32

*فرز CNC درجه 8-33/86/2/32

*فرز CNC درجه 8-33/86/1/31

*فرزكاري درجه 8-34/32/2/32

*فرزكاري درجه 8-34/32/1/31

*قالبسازي درجه 8-32/26/2/32

0-32/17/1/1SOLID WORKS كارور*

*دريل كار8-33/51/1/3

*اسپارك كار8-34/34/1/2

*شلواردوز مردانه درجه يك7-91/34/1/3

*نازك دوز مردانه درجه يك7-91/45/2/2

*پرورش گلهاي آپارتماني6-27/42/1/1

*پرورش قارچ دكمه اي6-27/90/1/2

*پرورش قارچ صدفي6-27/96/1/2

*كشتكارگلخانه اي خاكي6-27/38/1/3

تاسيسات حرارتي و 
برودتي

CNC

فرز

19

15

16

17

خياطي18

كشاورزي



هر دومردزن

 حرفه هاي آموزشي مركز  شماره 1 دومنظوره زنجان ( شهيد مفتح )در سال 1389

نام حرفه آموزشيكد استاندارد مهارتنام كارگاه آموزشيرديف
جنسيت پذيرش كارآموز

تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري گروه 0-41/21/1/2
*1و2

تكنسين تجهيزات شبكه هاي كوچك گروه 0-42/22/1/2
*1و2

*مدير سرويس دهنده هاي مايكروسافت0-22/87/1/2

*توسعه دهنده وب با Multimediaگروه 1و0-24/89/1/22

*برنامه نويسي ++C گروه 1و0-42/27/1/22

0-32/35/1/1MATLAB 2گروه 1و*

6-12/2/1/1GPS كارور دستگاه*

*تكنسين اصالح نژاد زنبور عسل6-29/24/1/1

مدير توليد گلخانه هاي هوشمند هيدروپونيك 6-27/40/1/1
*توليد گل

*كارور كشت بافت گياهي6-29/99/1/2

كمك كارور آزمايشگاه تلقيح و تكثير قارچ 6-27/95/1/1
*دگمه اي

6-27/92/1/1I- II كارور توليد كمپوست*

فن اوري اطالعات

كارگاه كشاورزي

20

21


