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 1صفحه 

 

 مقدمه

سازمان  ،راستای سیاستهای کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبریو در  سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و 

های فنی و حرفه ای ثبت نام استانی دوره  اجتماعی به عنوان متولی اجرای آموزش تعاون، کار و رفاهآموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت 

می نماید. هدف این سازمان ایجاد بستر الزم جهت مهارت آموزی افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهارت افراد شاغل  اجرا لکترونیکیبصورت ا های آموزشی را

 ،زندان، پادگانعشایری ،روستایی،  شهری، شعب ،ثابتمراکز  های آموزشی های آموزش فنی وحرفه ای در بخش دوره در حِرَف مربوطه می باشد.

های ملی و بین المللی به منظور تربیت نیروی کار ع زمانی مختلف در قالب استاندارددر مقاط و سکونگاههای غیر رسمی جوار دانشگاه ،اصناف ،صنایع 

 حال اجرا می شوند. آزادهای فنی و حرفه ای  آموزشگاه مراکز آموزشی و کشور توسط کشاورزیو  خدمات مختلف صنعت،های  ماهر مورد نیاز بخش

اطالع رسانی و تسهیل در انجام امورثبت  ها، به منظور ایجاد عدالت آموزشی و فراهم  نمودن فرصت برابر برای متقاضیان بهره مندی از این نوع آموزش

 تدوین گردیده است. 1793سال  دومسه ماهه معرفی دوره های آموزشی دفترچه  آموز، نام و پذیرش مهارت

 تعاریف-1

الزم و به فعلیت  های و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت نظریهای  : مجموع آموزشفنی و حرفه ای های آموزش-1-1

کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص  حرفه و کسب و برای احراز شغل، مهارت آموزان راو  های نهفته در ایشان اجرا می گرددرساندن استعداد

 آماده نموده و توانایی آنان رابرای انجام کار و فعالیت در حِرَف مختلف افزایش می دهد.

محدوده آموزش را برای اجرا و  ،عملی، نظریهای آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان  مجموعه ای از سر فصل استاندارد آموزشی:-1-2

 نماید. ارزشیابی مشخص می

برای تفکیک رشته ها و زیر  (ISCO)باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل مجموعه ای از اعداد قراردادی می کد استاندارد:-1-3

 گردد.می ییراتی در این کدها منظور ملی تغ استفادهدر کشورهای مختلف برای  معموالً ومجموعه هر رشته تعیین شده است 

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استانداردهای آموزشی، جهت انتخاب دقیق دوره آموزشی مورد نظر می توانند به  :نکته 

 مراجعه نمایند.http://rpc.irantvto.irاز طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی  بخش استانداردهای آموزشی 

 درجه تقسیم  چهارکه به  بیانگر میزان مهارت و توانایی فرا گرفته شده توسط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشی می باشد مهارت : سطوح-1-4

 شوند: می

 های زیر اطالق می گردد: متقاضیان در بخشهای  مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش :سهمهارت درجه 

 مهارت سطح سه صنعت ساختمان -الف

 های قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی مهارت -ب

 دومهارت درجه   د،شو می آموزان مبتدی ارائههای مقدماتی که به مهارت  مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش مهارت درجه دو:

 گفته می شود و گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی درجه یک می باشد.

 ارائه می دوهای تکمیلی که به مهارت آموزان دارنده گواهینامه مهارت درجه  به آموزش مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، مهارت درجه یک: 

 و گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی کارگر ماهر می باشد. مهارت درجه یک گفته می شود شود،

های تخصصی که به مهارت آموزان دارنده مهارت درجه یک ارائه می شود،  به آموزش مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، مهارت کارگر ماهر:

 مهارت کارگر ماهر گفته می شود.

 به شخصی اطالق  می شود که داوطلب  شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای می باشد.متقاضی :   -1-5

 . می نماید شرکتبه شخصی اطالق می شود که در یکی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگیری مهارت  مهارت آموز:-1-6

 .استو کشاورزی  فنی و حرفه ای در سه خوشه آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات  دوره های آموزش خوشه آموزشی:-1-7

 گیرند، گروه آموزشی گفته می شود. به تعدادی از حِرَف آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار می گروه آموزشی: -1-8

آموزش های نظری و عملی که در قالب استاندارد آموزشی با استفاده از تجهیزات و امکانات الزم توسط مربی در  مجموعه به  :دوره آموزشی -1-9

  شود. موز ارائه مییک زمان مشخص به مهارت آ
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می رود شغل  جهت اجرای یک فعالیت انتظار خاص که از یک شخص در سطح مورد نظرهای  به مجموعه ای از وظایف و توانمندی  شغل:-1-11

 گفته می شود.

 به مجموعه ای از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می شود.  حرفه:-1-11

های رایگان بصورت  واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزش :یآموزش مرکز-1-12

 :دسته تقسیم می شوند دواین مراکز به ، دولتی اقدام می نماید

این مراکز فاقد که نمایند  برای مهارت آموزان فعالیت میهای صبح و عصر  اجرای دوره های آموزشی در نوبت با این مراکز مراکز روزانه: -1-12-1

یک نوبت برای برادران و در این مراکز از نظر نوع جنسیت مهارت آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو منظوره ) باشند. امکانات شبانه روزی می

  ( تقسیم می شوند.نوبت مخالف برای خواهران

 و حرفه ای بصورت مختلط برای خواهران و برادران برگزار نمی شود. دوره های آموزشی فنی نکته :

 ، به دلیل برخورداری ازو یکسره برگزار می نمایند عصر ،های صبح در نوبترا دوره های آموزشی  کهاین مراکز  مراکز شبانه روزی :  -1-12-2

 دوره های آموزشی دارند.امکانات شبانه روزی رایگان، قابلیت جذب مهارت آموز غیربومی را در 

 .آمده است 7جدول شماره در استان  آموزشی ، شماره تماس و آدرس مراکزنام نکته :

نسبت به ارائه آموزش  کشور واحد آموزشی غیر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد:-1-13

الزم به ذکر است آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد د. استانداردهای سازمان با اخذ شهریه های مصوب اقدام می نمایهای فنی و حرفه ای مطابق با 

میدان -به نشانی قملذا متقاضیان در صورت وجود مشکالت آموزشی می توانند . فعالیت می نمایند اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قمزیر نظر 

 .مراجعه نمایند بلوار شهید محالتی اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی شهید محالتی ابتدای

 .آمده است 2های فنی و حرفه ای آزاد استان در جدول شماره  نام، شماره تماس و آدرس آموزشگاه نکته :

 تجهیز شده و کارآموزان در آنجا زیر نظر مربی مجرب در بخش نظری و عملی است که برای اجرای دوره های آموزشی  فضایی کارگاه: -1-14

 های مصوب کسب می نمایند.اساس استانداردهای الزم را بر مهارت

 .مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی درآن اجرا می شود نوبت های آموزشی: -1-15

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 12 3:73 صبح

 11 11 عصر

 تبصره:

 کاهش یابد. مدت زمان نوبت آموزشیدر نوبت های آموزشی مذکور ممکن است برای دوره های آموزشی کوتاه مدت، 

 قابل تغییر است.آموزش فنی و حرفه ای  های آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با نظر اداره کل ساعات شروع و پایان نوبت

 باشد. ضمن هماهنگی با اداره کل به عهده آموزشگاه می ،و ضوابطهای فنی و حرفه ای آزاد با توجه به شرایط  نوبت بندی آموزشی برای آموزشگاه

هایی که در شهرهای فاقد مرکز آموزشی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت  آن بخش از آموزشبه  :شهری  شعبدر بخش آموزش  -1-16

 می شود. شهری گفته شعبهای بخش  آموزش ،آموزشی متقاضیان اجرا می گرددموقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز 

زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای و عشایرهایی که در روستاها  بخش از آموزش به آن:  و عشایر در روستا بخش آموزش -1-17

 گفته می شود. و عشایری های بخش روستایی آموزش ،اجرا می گردد و عشایر یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی روستاییان

های نظامی و انتظامی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت  هایی که در پادگان آن بخش از آموزشبه پادگان: در بخش آموزش  -1-18

 گفته می شود.های بخش پادگان  آموزش ،برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی کادر وظیفه اجرا می گردد

اصناف  و معدنی( های اقتصادی )واحد های صنعتی؛ بنگاهشاغلین  برایهایی که  آن بخش از آموزشبه : و اصناف صنایع در بخش آموزش -1-19

نامه در  قالب تفاهمیا در و  ضمن کاراختصاصی  آموزشی و فضاهایهای صنعتی  شهركدر قالب مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقاء مهارت 

های بخش صنایع  آموزش ،می گردد بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی اجرا  دفتر آموزش درصنایعزیر نظر مراکز ثابت 

  گفته می شود.
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آموزشی بصورت هایی که در مراکز جوار دانشگاهی زیر نظر یکی از مراکز  آن بخش از آموزشمراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -1-21

 .های بخش جوار دانشگاهی گفته می شود آموزش ،موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا می گردد

 باشد. ها فقط خاص متقاضیان همان مجموعه می : اجرای دوره های آموزشی در پادگان1تبصره

 باشد. خاص متقاضیان همان مجموعه میی اقتصادی ها اصناف و بنگاه ،اجرای دوره های آموزشی در صنایع  :2تبصره

آموزانی که  دوره  آموزشی را بصورت کامل بر اساس استاندارد آموزشی طی نموده و در آزمون مهارت به آزمون و مزایای گواهینامه مهارت: -1-21

 .می شود ءگواهینامه مهارت اعطا ،موفق به کسب حدنصاب قبولی می شوند ،های پایانی که بصورت کتبی و عملی برگزار می شود

 شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشیابی:  -1-21-1

 در آزمون کتبی 03کسب حداقل نمره 

 در آزمون عملی 33کسب حداقل نمره 

 آزمون عملی %30 آزمون کتبی و %20در آزمون های عملی و کتبی با ضریب وزنی  33کسب حداقل معدل 

 مزایای گواهینامه مهارت: -1-21-2

 اعتبار بین المللی  رایدا

 های مختلف احراز صالحیت حرفه ای در بخشمنظور ه دارای اعتبار ب

   های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاه

 منظور کسب مدرك دیپلم در رشته های کاردانشه پرورش ب قابلیت تطبیق با برخی واحدهای درسی آموزش و

 بر اساس ضوابط مربوطهامکان برخورداری از تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها 

 اولویت در صدور پروانه کسب 

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز شرایط و -2

 شرایط عمومی: -2-1

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی 

 های محارب با نظام جمهوری اسالمی نداشتن عناد و عدم هواداری از احزاب و گروه

 نداشتن فساد اخالقی 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 ذیربط در مراکز آموزشی مجاز است.ثبت نام اتباع خارجی بر اساس تفاهم نامه های منعقده مابین سازمان و نهادهای 

 ثبت نام اتباع خارجی دارای مجوز اقامت از دستگاه های ذیربط در آموزشگاه های آزاد مجاز است.

 شرایط اختصاصی : -2-2

 استاندارد آموزشی دورهرك تحصیلی مندرج در دم داشتن مدرك تحصیلی متناسب با دوره آموزشی مطابق با

 به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت دردوره های آموزشی درجه یک دو درجهداشتن گواهینامه مهارت 

 نا پیوسته دوره های آموزشی کارگر ماهر به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت در یک داشتن گواهینامه مهارت درجه

 برخورداری از توانایی جسمی  الزم متناسب با رشته مهارتی

 سال 10حداقل شرط سنی 

 سال در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با اجازه کتبی ولی و یا قیم قانونی امکان پذیر 15تا  12: ثبت نام متقاضیان بین 1تبصره

  می باشد.  

: دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد آموزشی می باشند، شرکت در دوره آموزشی درجه دو منوط به 2تبصره 

 ارت درجه سه می باشد.داشتن مه
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 مقررات وظیفه عمومی: -3

 بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروهای نظامی و انتظامی متقاضیان مرد الزم است یکی از شرایط مشروحه ذیل را دارا باشند:

 کارت پایان خدمت

 کارت معافیت کفالت یا پزشکی دائم و کارت معافیت دایم زمان صلح

 های پایان دوره آموزشی تا زمان شرکت در آزمونعدم مشمولیت 

های پایان دوره مشروط به عدم تداخل برنامه تحصیلی متقاضی  استفاده از معافیت تحصیلی آموزش و پرورش یا آموزش عالی تا زمان شرکت در آزمون

 با زمان برگزاری دوره آموزشی

 اینکه منع قانونی از طرف یگان خدمتی مربوطه وجود نداشته باشد.استفاده از ساعات فراغت دوران مقدس سربازی مشروط بر 

 طالب حوزه های علمیه

 

 های آزاد و آموزشگاه آموزشی مراکز شرایط کلی آموزش در ضوابط و -4

تشکیل و اداره  و انضباطی سازمان و آیین نامه نحوهطبق آیین نامه های آموزشی  را مقررات عمومی مرکز موظف است کلیه ضوابط و مهارت آموز

 رعایت نماید.هیئت محترم وزیران  11/0/10های آزاد مصوب  آموزشگاه

های کاریابی نسبت به  بنگاه صورت درخواست صنایع و اشتغال برای افرادآموزش دیده ندارند ولی در قبال ایجاد مراکزآموزشی هیچگونه تعهدی در

 شرایط اقدام می نمایند. واجد معرفی افراد

درصد مدت دوره 10غیبت غیرموجه بیش از، ان موظف هستند برنامه های کاری خود را براساس برنامه های آموزشی مراکزتنظیم نمایندمهارت آموز

در دوره های آتی  آموزشگاه های آزاد( مهارت آموزان)بجز  و عدم پذیرش ؛ شرکت در آزمونباعث محرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطه

 .خواهدشد

در کل مهارت آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی نسبت به ترك دوره اقدام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از ثبت نام در دوره های آتی 

  کشور محروم خواهند شد.

 جبران و پرداخت خسارت می باشند.مهارت آموزانی که با توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نموده اند موظف به 

 

 نحوه پذیرش مهارت آموز-5

 ،شهری شعب ،ه های آموزشی مراکز ثابت آموزشیبه منظور تسهیل در امور ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، ثبت نام در کلیه دور

آزاد سطح استان  فنی و حرفه ای های آموزشگاه و، مراکز جوار دانشگاه صنایع یآموزش مراکز ،ها پادگان یآموزشمراکز ،آموزش روستایی های پایگاه

یا آموزشگاه فنی و برگ معرفی متقاضی به مرکز آموزشی »صورت می گیرد و متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام موفق به اخذ  الکترونیکیبصورت 

محل مشخصات دوره آموزشی، زمان دقیق مراجعه فرد به  ، مشخصات فرد،شماره پروندهکه این برگه حاوی ، مربوطه خواهند شد «حرفه ای آزاد

بایست در زمان درج شده در برگ معرفی متقاضی به مرکز با در دست داشتن  خواهد بود. متقاضیان میحل برگزاری دوره و آدرس م برگزاری دوره 

 پیشو گواهینامه مهارت   مقررات وظیفه عمومی 7-2ندرج در بخش مدرك مربوطه با توجه به شرایط ممدرك تحصیلی،  کارت ملی، اصل شناسنامه،

به  ( 7 شماره فرم –ادر شده پس از اتمام ثبت نام اینترنتی ص) فرم  یا آموزشگاه ( و برگ معرفی به مرکزتکمیلی)در صورت انتخاب  دوره های  نیاز

 مربوطه مراجعه نمایند.یا آموزشگاه مرکز آموزشی 

عالقمند دردوره های آموزشی، کلیه متقاضیان ) درصورت ثبت نام بیشتر از ظرفیت در هر دوره (  و حضور مهارت آموزان مستعدباتوجه به ضرورت 

ها به عنوان مهارت  موفقیت درآن دوره آموزشی ابتدا درآزمون ورودی و مصاحبه حضوری شرکت نموده و پس از های مشخص شده برای هر طبق زمان

 شوند.  آموز پذیرفته می

 راهنمای انتخاب دوره آموزشی -6

 هر متقاضی می بایست دوره آموزشی مورد نظر خود را با در نظر گرفتن موارد ذیل انتخاب نماید:
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و نیاز بایست متناسب با عالقه  با توجه به اینکه موفقیت در فراگیری هر مهارت مستقیماً با عالیق و نیاز متقاضی در ارتباط است، لذا متقاضی می -6-1

 واقعی خود نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.

در ابتدا نسبت به شناخت کامل شغل مورد  یدبا لذا متقاضی باشد، از آنجا که هدف از فراگیری مهارت برای متقاضیان عمدتاً ایجاد اشتغال می -6-2

 نماید. نظر و آینده شغلی آن اقدام و سپس دوره آموزشی متناسب با آن را انتخاب

بر این اساس نسبت  بایدلذا متقاضیان  حداقل مدرك تحصیلی الزم جهت هر دوره منظور شده است، با توجه به محتوای استانداردهای آموزشی، -6-7

 به انتخاب دوره آموزشی اقدام نمایند.

با توجه به برنامه کاری خود و عدم تداخل آن با زمان برگزاری  بایدبا عنایت به ضرورت حضور کامل متقاضی در حین دوره آموزشی، متقاضی  -6-1

 دوره آموزشی، نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.

پیش نیازهای مندرج در با توجه به  بایدبا توجه به لزوم رعایت پیش نیاز در دوره های آموزشی سطوح درجه یک و کارگر ماهر ، متقاضی  -6-0

 نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید. ی مربوط به هر دوره،استاندارهای آموزش

 ساعت آموزش در ماه انتخاب نماید. 223متقاضی نمی تواند دو دوره آموزشی بصورت همزمان )دارای تداخل زمانی( و یا بیشتر از -6-6

 نکات مهم: 

شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموزشی بهره مند شوند، متقاضیانی که تمایل دارند بصورت الکترونیکی از خدمات مشاوره و هدایت 

، بخش  http://www.portaltvto.comمی توانند به پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی 

 پژوهش،زیربخش مشاوره مراجعه نمایند.

های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اخذ مشاوره های الزم در خصوص محتوای دوره های  به منظور آشنایی متقاضیان با کارگاه

های آموزشی مراکز  از کارگاه س مرکزیبا هماهنگی رئآموزشی در راستای انتخاب صحیح دوره های آموزشی، متقاضیان می توانند 

 بازدید نمایند. 

 

این  پیش بینی شده این دفترچه که حاوی دوره های آموزشی پایانیهای  ر جدولچنانچه متقاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را د

حرفه ای کشور به نشانی  باشد نیافته است، می تواند به پایگاه ثبت نام اینترنتی سازمان آموزش فنی و استان می

http://reg.portaltvto.com های آموزشی کشور مراجعه و نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود در  بخش مشخصات دوره

 های دیگرکشور اقدام نماید. یکی از مراکز شبانه روزی استان

های آزاد فنی و حرفه ای نبوده و درحال حاضر  های فنی و حرفه ای محدود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاه اینکه آموزشبه با توجه 

)برای پوشش آموزشی  شهری شعببرای ارتقاء مهارت شاغلین در صنایع(،  ) های آموزش در صنایع آموزشی در بخشدوره های 

روستایی )برای پوشش آموزشی روستاییان (،  پادگان )برای غنی سازی اوقات فراغت سربازان و فراهم  شهرهای فاقد مرکز آموزشی(،

 طبق برنامه های آموزشی اجرا می ر دانشگاهی )برای پوشش نیاز آموزشی دانشجویان(و مراکز جوا نمودن زمینه اشتغال برای آنها (

ا بثبت نام در دوره های آموزشی توانند جهت  می ،های آموزشی مذکور هستند لذا متقاضیانی که جزء یکی از مخاطبین بخش شوند،

 .اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تماس بر قرار نمایند

 

 نحوه ثبت نام: -3

ثبت نام  سامانهمتقاضیان ثبت نام می توانند با مراجعه به  انجام می شود.  الکترونیکیبصورت از متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی ثبت نام  -3-1

از برگزاری دوره های آموزشی پیش بینی اطمینان و  http://reg.portaltvto.comالکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به نشانی 

 این دفترچه، ثبت نام نمایند. 2براساس نیاز آموزشی و عالقه و با در نظر گرفتن بند  شده مندرج در این دفترچه

 

 

 

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
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 مراحل ثبت نام: -3-2

و مشاوره پس از مطالعه دقیق توضیحات دوره های آموزشی ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامانهمتقاضی باید با مراجعه به 

 نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود اقدام نماید. و هدایت آموزشی 

 وره و هدایت آموزشی واهزار تومان بابت مش هارچریال معادل  13333توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی مبلغمتقاضیان الزم است با 

بخش خرید کارت اعتباری از طریق مراجعه به تومان بابت ثبت نام هر دوره آموزش فنی و حرفه ای پرداخت نمایند که  نج هزارپدل ریال معا 03333

 و پرداخت از طریق شبکه شتاب امکان پذیر می باشد.ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامانه

 دوره آموزشی می باشد.یک مدت اعتبار کارت های اعتباری تا پایان سال جاری و ثبت نام در :  ذکر مهمت

)پیش نویس اطالعات دوره  2)پیش نویس اطالعات فردی( و فرم شماره 1فرم شماره متقاضیان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است 

 ز صحت اطالعات نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشی اقدام نماید.انتخابی( این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان ا

وزشی متقاضی باید یک قطعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیل اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال در سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آم

 آماده نماید.

از یا آموزشگاه این پس در کلیه مدارک صادره از طرف مرکز آموزشی باشند فایل تصویری تهیه شده از  تذکر: متقاضیان توجه داشته

 :قبیل کارت شناسایی و گواهینامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گیرد

 ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 133با درجه وضوح   6×1یا  7×1در قطع فایل مربوطه الزم است  -الف

 ت باشد.یکیلو با 33حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتر از  -ب

 پیکسل باشد. 733×133پیکسل و حداکثر 233×733ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل -پ

 گونه حاشیه زائد باشد.یه شده و فاقد هرتصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش ته-ت

شود در  منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره متقاضی می تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر ،-ث

 تصویر وجود نداشته باشد.

 پس زمینه تصویر باید کامالً سفید باشد. -ج

به نشانی  سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشیبه  متقاضیان پس از آماده نمودن فایل تصویری و اطالعات الزم

http://reg.portaltvto.com .مراجعه نمایند   

 متقاضی می تواند بر اساس تعیین نام استان، نام حرفه، جنسیت و... در سامانه نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر اقدام نماید.

 0 )پرونده  شمارهی این منظور اطالعاتی را که در کارت اعتباری دریافت کرده اید شامل گام بعدی پرداخت وجه ثبت نام دوره )های( انتخابی است. برا

را « شروع ثبت نام»سپس گزینه  ،شود با دقت وارد نمایید رقمی( را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده می 6 ) شناسه پرداخترقمی( و 

 کنید.ی، پستی و ... واردو اطالعات بخش های فردی، تصویر، تحصیلانتخاب 

 تذکرات مهم: 

 ورود کلیه اطالعاتی که با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامی است.

در هر یک از مراحل پذیرش، آموزش و در زمان ثبت نام اعالم می نماید با مستنداتی که  متقاضیهر گونه مغایرت بین اطالعاتی که 

و وجه ثبت نام مسترد نخواهد  موجب ملغی شدن پذیرش فرد خواهد شد ،و همچنین عدم رعایت شرایط الزم ارائه خواهدشدآزمون 

 شد.

 باشد لذا به متقاضیان اکیداً توصیه می امکان اصالح تحت هیچ شرایطی مقدور نمی تبصره: با توجه به اینکه پس از تایید نهایی اطالعات،

 ل نموده و درصورت اطمینان از صحت آنها نسبت به تایید نهایی اقدام نمایند.شود اطالعات وارد شده را به دقت کنتر

مشخصات دوره آموزشی،  ، مشخصات فرد،شماره پروندهرا که حاوی « به مرکز آموزشیمتقاضی برگه معرفی »پس از تایید نهایی اطالعات، متقاضی 

مشاهده خواهند کرد که الزم است نسبت به چاپ و نگهداری آن تا زمان  ،د بودزمان دقیق مراجعه فرد به مرکز آموزشی و آدرس مرکز آموزشی خواه

  مربوطه اقدام نمایند.یا آموزشگاه مراجعه به مرکز آموزشی 

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
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ط ن توسبا توجه به اینکه برای هر متقاضی نام کاربری و رمز ورود دائمی جهت اطالع کارآموز از وضعیت کلیه دوره های آموزشی انتخابی در هر زما

لذا به متقاضیان تاکید می  ،سامانه ثبت نام الکترونیکی تولید خواهد شد و استفاده از آن جهت اطالع از نتایج آزمون های پایان دوره ضروری می باشد

 گردد نسبت به حفظ و نگهداری آن اقدام نمایند.

 

 

 مهلت ثبت نام: -8

یک ماه قبل از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز قبل از زمان پذیرش نهایی ادامه از  نهایی شده در پرتال جامع سازمانثبت نام دوره های آموزشی 

 دارد. در ضمن بازه زمانی فوق قابل تغییر بوده و در اختیار رئیس مرکز مربوطه می باشد.

تقاضیان توصیه می شود در همان روزهای لذا به م بسته خواهد شد. ثبت نامبا تکمیل ظرفیت سامانه  و با توجه به اینکه مهلت ثبت نام محدود است

 اولیه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 ایند.تذکر مهم: ضرورت دارد کلیه متقاضیان در زمان درج شده در فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت انجام پذیرش نهایی به مرکز مربوطه مراجعه نم
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 پیش نویس اطالعات فردی  -1فرم شماره 

 * نام پدر: -3 * نام خانوادگی: -2 * نام: -1

 * جنسیت:- 4

      زن مرد 

 * شماره ملی: -6 * شماره شناسنامه: - 5

          

 
 تاریخ تولد:* -7

 روز           ماه                 سال     

        3 1 
 

 * محل تولد: -1

 

 : *وضعیت تاهل -9

 

 * تابعیت: -2 دین:-11

 وضعیت تحصیلی:*-12

 آموز دانش 

 دانشجو 

 فارغ التحصیل         

 عدم اشتغال به تحصیل 

 مقطع تحصیلی: *آخرین -13

 ابتدایی                       پایان دوره راهنمایی 

               دیپلم          فوق دیپلم   

        کارشناسی               کارشناسی ارشد 

      دکتري                   

 رشته تحصیلی: -14

 

                  :آخرین مقطع تحصیلی معدل -16 : گرایش-15

 وضعیت اشتغال: *-18 وضعیت نظام وظیفه: *-17

  قبالً شاغل)بیمه بیکاري( بیکار 

  کارجو         شاغل  دانشجو 

  دانش آموز    سرباز خانه دار 

 اشتغال:محل -19

 

 وضعیت ایثارگري:-21

                خانواده شهدا خانواده جانبازان 

            خانواده آزادگان زمنده     ر 

 عضویت در بسیج: -21

               فعال عادي 
 

 وضعیت جسمانی:*-22

            سالم                                  بیمار قلبی 

  ذهنیکم توان          

 

 کد پستی ده رقمی: *-23

          
 

 شماره تلفن ثابت : *-24

 شماره تلفن:
 

 پیش شماره:

  شماره تلفن همراه:*-25

 

 پست الکترونیک:-26

 آدرس محل سکونت: * -27

  استان :                            شهرستان:                                  شهر :                                   خیابان :

 کوچه:                             پالك :

 فراخوانی فایل تصویر متقاضی: *                                             -28

 

 

 

 

Browse 
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 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2شماره  فرم

 معرفی شده از:*-29

     بیمه بیکاري         آموزش و پرورش            دانشگاه 

   کمیته امداد            بسیج                            اصناف 

  صنایع                    آزاد                          نام:              سایر 

نام مرکز آموزشی /آموزشگاا  ملگ    -23 نام شهرستان محل برگزاري دوره: -31 نام استان محل برگزاري دوره: *-31
 برگزاری دور : *

 باشم  نمی         باشم  می                      متقاضی استفاده از امکانات شبانه روزي -36

  

 

 

 یا آموزشگاه های آزاد معرفی متقاضی به مرکزنمونه برگه  -3فرم شماره 

مقتضذی اسذت در زمذان     متقاضی محترم: مراحل ثبت نام شما با موفقیت به شرح ذیل صورت پذییرفت  

مدرك تحصیلی، کارت پایان خدمت )در صورت  کارت ملی، مشخص شده با همراه داشتن اصل شناسنامه،

براي دوره هاي سطح درجه یک( و برگ معرفی به مرکذز  وجود( و گواهینامه مهارت )به عنوان پیش نیاز 

 به آدرس مندرج در این برگه مراجعه نمایید  آموزشگاه هاي آزاد یا آموزشی

 عکس

 متقاضی

 نام: شماره پرونده:

 شماره ملی: نام پدر: نام خانوادگی:

 تاریخ شروع دوره: نام دوره آموزشی: کد دوره آموزشی:

 تاریخ آزمون پایان دوره: آموزشی: نوبت تاریخ خاتمه دوره:

 شماره تماس متقاضی: متقاضی استفاده از امکانات رفاهی:

 زمان مراجعه به مرکز آموزشی/ آموزشگاه آزاد:

 روز:                           مورخ:                 ساعت:
 آدرس محل سکونت متقاضی:

 :محل برگزاري دورهآدرس 

 آموزشی/آموزشگاه آزاد:                                                   شماره تماس:آدرس وب سایت مرکز 

 



 11صفحه 

 

 های دیگر معرفی متقاضی غیر بومی از استان -4فرم شماره 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................. نحرفه ای استا به : اداره کل آموزش فنی و

 حرفه ای استان................... اداره کل آموزش فنی و از:

 موضوع: معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره 

 علیکمسالم 

 با عنایت به تقاضای آقای / خانم .......................... فرزند.................... با شماره پرونده...................   ،احتراماً     

...................................... جهت شرکت در دوره آموزشی.................................................... با کد................ در مرکز ........

آن استان، خواهشمند است با توجه به عدم اجرای دوره مذکور در این استان ، دستور فرمایید همکاری الزم جهت پذیرش و 

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مبذول فرمایند.

 

 

 موزش فنی و حرفه ای استان .....................مدیر کل آ                                             

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 خ:يتار



 11صفحه 

 

 توضیحات مربوط به جداول  -9

متقاضیان ثبت نام در مراکز ثابت دولتی می توانند را نشان می دهد. مراکز ثابت دولتی در استاندر  عناوین دوره های آموزشی : 1جدول شماره 

 اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این مراکز را از این جدول استخراج نمایند .

های آزاد فنی و حرفه ای می  هآموزشگادوره های آموزشی . متقاضیان شرکت در است قمفهرست اسامی آموزشگاه های آزاد استان  : 2جدول شماره 

 را از پورتال جامع آموزشی سازمان بدست آورند.ها  توانند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این آموزشگاه

 است. قم: فهرست مراکز آموزشی استان 3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1جدول شماره 

 جنسیت  نوبت  آموزشی دورهنام  نام مرکز آموزشی شهرستان
طول 

 دوره 
 پیشنیاز حداقل تحصیالت پایان دوره شروع دوره

 ندارد پایان دوره راهنمایی 27/5/1397 2/4/1397 241 مرد صبح 2موتور سیکلت درجه تعمیرکار  ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 25/5/1397 11/5/1397 45 مرد صبح شناسی قطعه ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 13/6/1397 9/4/1397 272 مرد صبح 2درجه  PLCکارور  ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 28/8/1397 21/6/1397 272 مرد صبح 2درجه  PLCکارور  ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 6/5/1397 19/4/1397 121 مرد صبح کنتاکتورها با AC الکتریکی موتورهای اندازی راه ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 6/6/1397 9/5/1397 121 مرد صبح کنتاکتورها با AC الکتریکی موتورهای اندازی راه ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 پایان دوره راهنمایی 22/1/1398 24/6/1397 811 مرد صبح 1تعمیرکار اتومبیل سواری بنزینی درجه  ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم
تعمیرکار اتومبیلهای سواری 

 2بنزینی درجه 

 ندارد پایان دوره راهنمایی 1/7/1397 11/4/1397 481 مرد یکسره 2 خودرو درجهتعمیرکار برق  ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد دیپلم 1/5/1397 9/4/1397 111 مرد صبح (PT) نافذ مایع با صنعتی قطعات آزمایش ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد دیپلم 3/6/1397 6/5/1397 121 مرد صبح (MT) مغناطیسی ذرات با صنعتی قطعات آزمایش ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 28/5/1397 12/4/1397 211 مرد عصر عسل زنبور دهنده پرورش ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 14/17/1397 11/14/1397 481 مرد صبح تعمیر لوازم سرد کننده خانگی و تجاری ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد راهنماییپایان دوره  1/7/1397 9/5/1397 311 مرد عصر تعمیر و نصب کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 6/6/1397 9/4/1397 165 مرد عصر قارچ دکمه ایدهنده پرورش  ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 11/7/1397 21/5/1397 211 مرد صبح آپارتمانی های گل دهنده پرورش و کننده تکثیر ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 4/7/1397 11/4/1397 451 مرد صبح تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 29/7/1397 11/5/1397 331 مرد عصر 2درجه  CNC فرزکار ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد پایان دوره راهنمایی 15/8/1397 11/4/1397 521 مرد صبح برقکار صنعتی ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد کاردانی 31/4/1397 9/4/1397 98 مرد صبح  CATIAکارور (( ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد کاردانی 27/5/1397 1/5/1397 112 مرد صبح ETABS برنامه با بعدی سه های سازه طراح و تحلیلگر ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 ندارد دیپلم 11/5/1397 16/4/1397 111 مرد صبح آبی گرم ماهیان دهنده پرورش ( (ره) خمینی امام حضرت برادران،) قم یک شماره مرکز قم

 صبح ربان دوز مقدماتی-1دستی صنایع  مرکز شماره دو قم )خواهران ، حضرت معصومه )س(( قم
 زن

 ندارد پایان دوره راهنمایی 97/15/15 97/14/11 111

 ندارد پایان دوره راهنمایی 97/15/31 97/14/11 63 زن صبح قیطان دوز ساده و تزئینی-1صنایع دستی  مرکز شماره دو قم )خواهران ، حضرت معصومه )س(( قم



 1صفحه 

 

 1جدول شماره 

 جنسیت  نوبت  آموزشی دورهنام  نام مرکز آموزشی شهرستان
طول 

 دوره 
 پیشنیاز حداقل تحصیالت پایان دوره شروع دوره

 ندارد پایان دوره راهنمایی 97/17/21 97/14/11 311 زن صبح نقاشی روی چرم-هنرهای تجسمی مرکز شماره دو قم )خواهران ، حضرت معصومه )س(( قم

 مرکز شماره دو قم )خواهران ، حضرت معصومه )س(( قم
 زن صبح معرق چرم-هنرهای تجسمی

 ندارد دوره راهنماییپایان  97/15/15 97/14/11 119

 مرکز شماره دو قم )خواهران ، حضرت معصومه )س(( قم
 زن صبح دوزنده کیف چرمی با دست-هنرهای تجسمی

268 11/14/97  ندارد پایان دوره راهنمایی 97/17/15 

 ندارد پایان دوره راهنمایی 97/6/31 97/14/11 281 زن صبح سازنده زیورآالت سنتی-جواهرسازی(صنایع دستی )طال و  مرکز شماره دو قم )خواهران ، حضرت معصومه )س(( قم

21/5/97 3/4/97 72 زن صبح خانگیتولیدکننده میوه های خشک  (انقالب ، خواهران) قم سه شماره مرکز قم   پایان دوره راهنمایی 

9/4/97 91 زن عصر سازنده جعبه های تزئینی و کاربردی  (انقالب ، خواهران) قم سه شماره مرکز قم  11/6/97   پایان دوره راهنمایی 

11/5/97 184 زن صبح کاربر گیاهان دارویی (انقالب ، خواهران) قم سه شماره مرکز قم  9/8/97   پایان دوره راهنمایی 

11/6/97 112 زن یکسره دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی (انقالب ، خواهران) قم سه شماره مرکز قم  16/7/97   پایان دوره راهنمایی 

11/6/97 111 زن یکسره دوزنده لباس مبل (انقالب ، خواهران) قم سه شماره مرکز قم  1/8/97   پایان دوره راهنمایی 

13/6/97 132 زن عصر بافنده عروسکهای تزئینی (انقالب ، خواهران) قم سه شماره مرکز قم  18/9/97  
 پایان دوره راهنمایی

 

17/6/97 241 زن صبح دوزنده کیف با چرم طبیعی (انقالب ، خواهران) قم سه شماره مرکز قم  25/9/97  
 پایان دوره راهنمایی

 

24/6/97 311 زن صبح گلیم باف (انقالب ، خواهران) قم سه شماره مرکز قم  21/9/97  
 پایان دوره راهنمایی

 

 - دیپلم 13/6/97 23/4/97 211 مرد صبح و شیشه دوجدارهUPVCبا پروفیلسازنده و نصاب در و پنجره  مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - دیپلم 7/8/97 14/6/97 211 مرد صبح و شیشه دوجدارهUPVCسازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم
تعمیرکار سیستم های تبادل حرارت و پکیج لوله کش،نصاب و 

 شوفاژ گازی
 - سیکل 17/7/97 2/5/97 268 مرد صبح

 - سیکل 21/8/97 6/6/97 348 مرد صبح )گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی)دامله مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 5/6/97 1/4/97 268 زن صبح چرمی با دستدوزنده کیف  مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 4/6/97 1/4/97 193 زن صبح دوزنده و تزئین کار لباس مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 21/11/97 22/6/97 ماه 4 زن صبح بافنده پوشاک دومیل مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 3/9/97 3/5/97 ماه 4 مرد صبح * 2لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  چهار قم )دومنظوره ، نبوت(مرکز شماره  قم

 - سیکل 14/5/97 1/4/97 111 مرد عصر برقکار ساختمان مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم



 2صفحه 

 

 1جدول شماره 

 جنسیت  نوبت  آموزشی دورهنام  نام مرکز آموزشی شهرستان
طول 

 دوره 
 پیشنیاز حداقل تحصیالت پایان دوره شروع دوره

 - سیکل 31/6/97 15/5/97 111 مرد عصر برقکار ساختمان مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 14/5/97 1/4/97 81 مرد عصر نصب سیستم های اعالم حریق مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 31/6/97 15/5/97 64 مرد عصر (تلفنی)نصب سیستم های اعالم سرقت  مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 14/5/97 1/4/97 64 مرد عصر CCTV نصب سیستم های دوربین مدار بسته )دومنظوره ، نبوت(مرکز شماره چهار قم  قم

 - سیکل 31/6/97 15/5/97 64 مرد عصر CCTV نصب سیستم های دوربین مدار بسته مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 31/5/97 1/5/97 111 مرد عصر تعمیر پکیج شوفاژ گازی نصب، راه اندازی و مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 31/6/97 1/6/97 111 مرد عصر نصب، راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 14/5/97 1/4/97 111 مرد عصر لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - سیکل 31/6/97 15/5/97 111 مرد عصر لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - دیپلم 17/5/97 3/4/97 91 مرد صبح طراحی و مدیریت سایت با جومال مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت( قم

 - دیپلم 16/5/97 2/4/97 91 زن صبح طراحی و مدیریت سایت با جومال )دومنظوره ، نبوت(مرکز شماره چهار قم  قم

92/3/97 461 مرد صبح تعمیرات لوزم خانگی چرخنده و گرمایشی حضرت امام حسین )ع((شماره پنج قم)برادران،مرکز  قم  92/7/97   سیکل 

11/4/97 91 مرد صبح اباکوس نرم افزار حضرت امام حسین )ع((شماره پنج قم)برادران،مرکز  قم  19/5/97   دیپلم 

21/5/97 92 مرد صبح نرم افزار کتیا حضرت امام حسین )ع((شماره پنج قم)برادران،مرکز  قم  27/6/97   دیپلم 

 مقدماتیدوزروبان  مرکز شماره شش پردیسان قم )خواهران، حضرت امام رضا )ع( قم
روزهای زوج 

 عصر
1/5/97 111 زن  1/7/97  ندارد سوم راهنمایی 

19/4/97 166 زن صبح و سبزی آرا حکاک میوه مرکز شماره شش پردیسان قم )خواهران، حضرت امام رضا )ع( قم  11/6/97  ندارد سوم راهنمایی 

2/4/97 241 زن صبح با چرم طبیعیکیف دوزنده  مرکز شماره شش پردیسان قم )خواهران، حضرت امام رضا )ع( قم  11/6/97  ندارد سوم راهنمایی 

9/4/97 111 زن عصر زوج ساقه گندمکارمحرق  مرکز شماره شش پردیسان قم )خواهران، حضرت امام رضا )ع( قم  9/6/97  ندارد سوم راهنمایی 

11/4/97 311 زن صبح گلیم باف مرکز شماره شش پردیسان قم )خواهران، حضرت امام رضا )ع( قم  11/7/97  ندارد سوم راهنمایی 

11/4/97 271 زن عصر قالی باف ترکی مرکز شماره شش پردیسان قم )خواهران، حضرت امام رضا )ع( قم  1/7/97  ندارد سوم راهنمایی 



 

 3صفحه 

 

 2جدول شماره 

 شیفت آدرس تلفن جنسیت نام آموزشگاه گروه آموزشی ردیف

 صبح 9پالك-3کوچه-متری عماریاسر10خیابان-قم 73333093 زن انقالب  صنایع پوشاك 1

2 
صنایع دستی)دوختهای  -صنایع پوشاك

 سنتی(
 عصر 22پ 37موسی صدر كمیدان مطهری خ امام  76331779 زن خجسته 

 یکسره 20پالك - 17فرعی- 11کوی  -خیابان انقالب -قم  73329693 زن شهره  مراقبت زیبایی 7

 یکسره جنب سوهان گل محمدی 09میدان شهرداری کوی  -قم  76007227 زن گلرخ  مراقبت زیبایی 1

 یکسره 111پالك3کوچه میدان توحید خ مالک اشتر نبش -قم 71116191 زن هستی  صنایع پوشاك 0

 یکسره 3پ-کوچه اول-بلوار اشراق-خیابان امام-قم 76600996 زن الغدیر صنایع پوشاك 6

 73321303 مرد الماس کویر برق 3
-پالك  -17بعداز کوچه -متری عمار یاسر 00ابتدای -قم 

 3طبقه زیرزمین
 عصر

 یکسره 21پالك  13کوچه  -خیابان امام 76617177 زن ایران گل مراقبت زیبایی 1

 71111023 زن آذرخش مراقبت زیبایی 9
 -کوی حاجیلو  -61کوی  -خیابان امامزاده ابراهیم  -قم 

 1پالك 
 یکسره

13 
صنایع دستی)دوختهای  -صنایع پوشاك

 سنتی(
 صبح 161پالك-22ك -خیابان توحید-قم 71931331 زن آذردخت

 76331171 مرد آریان مراقبت زیبایی 11
 -ابتدای خیابان امام خمینی  -سعیدی  میدان -قم 

 زیرزمین تعاونی اعتبار ثامن االئمه)ع(
 یکسره

 یکسره 191پ  12و  13خ توحید بین ك  71127169 مرد آریان)شعبه( مراقبت زیبایی 12

 یکسره 96قم ،میدان توحید،خیابان مالک اشتر سمت  چپ پالك  71111909 زن آریانا اوری اطالعاتفن 17

 یکسره درب سوم 19خیابان انقالب کوی  -قم  73313007 زن آی سودا مراقبت زیبایی 11

 یکسره 29پ21نیروگاه شیخ اباد خ ولیعصر ك  71167311 زن آیسا صنایع پوشاك 10

 امورمالی بازرگانی -صنایع غذایی 16
آینده سازان 

 وزین
 عصر 1پ  17شهید بهشتی خ چمران شمالی نبش ك  23 76333333 مرد

 صبح 17خ امام خ کارگر خ سالمت نبش ك  71917291 زن بانو صنایع پوشاك 13

 یکسره 11پ  1بلوار امین ك  72617936 زن بعثت صنایع پوشاك 11

 71637231 زن بهاران صنایع پوشاك 19
متری سوم خرداد جنب پمپ بنزین  21-متری کارگر  10

  71نبش ك 
 یکسره

 یکسره 03پ-خ پرستار -قم خ هفت تیر 76619661 زن بوستان صنایع پوشاك 23

21 
صنایع دستی)دوختهای  -صنایع پوشاك

 سنتی(
 76673313 زن پارسا

 -9کوچه -بیست متری شهید بهشتی -خیابان امام -قم

 133پالك
 یکسره

22 
امورمالی -فن آوری اطالعات-الکترونیک

 فن آوری ارتباطات-بازرگانی
 71137713 مرد پارسی ماد

روبروی مجتمع قضائی شهید  -خیابان توحید  -قم 

 196پالك -قدوسی جنب کامپیوتر ساران
 عصر

 یکسره 7311خیابان ولی عصرنبش کوچه پ 71161162 زن پارمیس صنایع پوشاك 27

21 

 -هنرهای تجسمی -صنایع دستی )بافت(

صنایع  -صنایع دستی)چوب فلز سنگ(

صنایع دستی -دستی دوختهای سنتی

 )فرش(

 یکسره 39متری امام حسین پالك  23 -خیابان صدوقی  -قم  72916110 زن پازیریک

 عصر 611پالك  17داخل کوچه-خیابان امام خمینی  76331771 مرد پاسارگاد اوری اطالعاتفن 20

 صبح 611پالك  -17کوچه  -خیابان امام خمینی  -قم  76331771 زن پاسارگاد نوین -اوری اطالعاتفن 26

 71111101 زن پردیس صنایع پوشاك 23
م 21ابتدای-م شهیدامینی بیات-خیابان توحید-قم

  70پ -روبروی لواشی-کاشانی
 یکسره

 72913919 زن پرن مراقبت زیبایی 21
-چهار راه میخک -میثم پایین-فلکه میثم  -ساالریه -قم 

 1خیابان میخک پالك 
 یکسره

   227میدان امام ، بلوار شهید بهشتی،پ 76676916 مرد پرهام امور مالی و بازرگانی 29

73 
صنایع دستی)دوختهای  -صنایع پوشاك

 سنتی(
 72113113 زن پرواز

جنب کفاشی - 13روبروی ك  -متری امام حسین23-قم

 آپادانا 
 یکسره



 

 4صفحه 

 

 2جدول شماره 

 شیفت آدرس تلفن جنسیت نام آموزشگاه گروه آموزشی ردیف

 فن آوری اطالعات -امور مالی و بازرگانی 71
پرورش داده 

 های نوین
 یکسره 0پ 1دورشهر ك  73371163 دومنظوره

 یکسره 63پ  1ساالریه فلکه میثم اقاقیا  -قم  72637011 زن پویا مراقبت زیبایی 72

 یکسره 92نبش کوچه -تیر3خیابان-میدان شهرداری-قم  76677936 دومنظوره تجارت نوین امور مالی و بازرگانی 77

 73321331 دومنظوره تداعی امور مالی و بازرگانی -اوری اطالعاتفن 71
جنب مدرسه  -خرداد  10ابتدای بلوار  -میدان جهاد  - قم

 طبقه زیرزمین -33پالك  -امام خمینی 
 یکسره

 76679910 مرد تراشه فن آوری اطالعات-امور مالی و بازرگانی 70
 21( پالك1)امیرکبیر 1میدان مطهری خ سپاه ك سپاه 

21 
 یکسره

 76611331 زن تراشه ساز امورمالی بازرگانی-اوری اطالعاتفن 76
پالك  -1کوچه  -خیابان هدف  -میدان مطهری 

 زیرزمین22
 یکسره

 76677116 زن ترسیم عمران 73
پالك  -نرسیده به میدان سعیدی  -میدان مطهری  -قم 

199 
 یکسره

71 
صنایع دستی)دوختهای  -صنایع پوشاك

 سنتی(
 73313079 زن ترنج

ساختمان  22و 23بین  -متری هنرستان73خیابان -قم

 ترنج
 یکسره

 73331991 زن ترنم مراقبت زیبایی 79
 -0کوچه  -خیابان آتش نشانی -خرداد 10خیابان  -قم 

 112پالك  -1کوچه  -21کوچه 
 یکسره

 76660932 زن تماشا مراقبت زیبایی 13
جنب 2میدان آزادگان خیابان انصارالحسین نبش ك -قم 

 11نانوایی بربری پ
 یکسره

 یکسره 76پالك-خ سواران-بلوار شاهد-خیابان توحید-قم 71100222 زن تندیس پوشاكصنایع  11

 یکسره 11پ  01متری صدوق ك  10 72929636 زن توحید صنایع پوشاك 12

 یکسره 0پ3بلوار امین ك  -قم  72610692 زن تینا مراقبت زیبایی 17

 71122326 زن جلوه مراقبت زیبایی 11
 13متری مالک اشتر کوی  23متری توحید  73  -قم 

 1جنب پالك 
 یکسره

 صبح 21پ-16ك-بلوار کشاورز 71311111 زن جواهر صنایع پوشاك 10

 یکسره 1پالك -03دی انتهای کوچه  19خیابان  -قم  73361111 زن چرتکه امورمالی بازرگانی -مدیریت صنایع 16

 عصر 1پالك  03دی انتهای کوچه  19خیابان  -قم  73313339 مرد چرتکه نوین مدیریت صنایع -امورمالی بازرگانی -عمران 13

 73279033 زن چشم انداز صنایع پوشاك 11
نبش -01خرداد کوچه  10بلوار -میدان محالتی-قم

 62پالك-6کوچه
 یکسره

 یکسره 3پ-0ك-متری امامی16-متری زاد23 71173011 زن چشم نواز صنایع پوشاك 19

 76617112 زن چهره مراقبت زیبایی 03
 13متری سعیدی کوی  16خیابان امام خمینی   -قم 

 112پالك 
 یکسره

 مراقبت زیبایی 01
چهره های 

 شرقی
 72973160 زن

پالك  -6و  1بین کوچه  -بلوار شهید کریمی  -بنیاد  -قم 

 طبقه زیرزمین -113
 یکسره

 73323306 زن حافظان امور مالی و بازرگانی-اوری اطالعاتفن 02
موسسه جهانی  1دیبلوار رضوی باالتراز کوچه 19 خیابان

 حافظان قران کریم طبقه سوم
 یکسره

 76616101 زن حریر صنایع پوشاك 07
روبروی -متری سعیدی12-خیابان نواب صفوی -قم

 291پالك-21کوچه
 یکسره

 73319917 زن حقیقت رایانه فن آوری اطالعات-امور مالی و بازرگانی 01
 -روبروی امالك شهروند -نیایش  بلوار -میدان صفائیه

 13پالك 
 یکسره

 73173631 دومنظوره خانه رباتیک الکترونیک 00
دور شهر جنب مسجد امیرالمومنین زیرزمین فروشگاه 

 حامی
 یکسره

 یکسره 33میدان سعیدی خیابان فرهنگ پ   -قم  76639111 زن خندان مراقبت زیبایی 06

 76633117 زن خوبان مراقبت زیبایی 03
متری امام رضا کوی  13متری شهید بهشتی  23  -قم 

 13جعفر طیار پ 
 صبح

 یکسره 21پالك-10کوچه -خرداد10خیابان  -قم 73637613 زن خورشید صنایع پوشاك 01

 یکسره 01پالك-10مفتح -خیابان عطاران -قم 72973911 دومنظوره خوش آمد صنایع پوشاك 09



 

 5صفحه 

 

 2جدول شماره 

 شیفت آدرس تلفن جنسیت نام آموزشگاه گروه آموزشی ردیف

 یکسره م گنجوی ك اول دست راست 73خ سوم خرداد   -قم  71113133 زن دانیال مراقبت زیبایی 63

 71137702 زن دریا مراقبت زیبایی 61
بعد از پاسداران روبروی باشگاه  11انتهای توحید  -قم 

 داخل کوچه درب سوم
 یکسره

 71171100 زن دیبا صنایع پوشاك 62
چهارراه اول -متری جواداالئمه11 -خیابان توحید -قم

 67پ
 یکسره

 یکسره 79پ 0و  7خ آذر خ زاویه بین کوچه  73232737 دومنظوره رایا امور مالی و بازرگانی-اوری اطالعاتفن 67

 72139909 دومنظوره رایان پرداز فن آوری اطالعات-امور مالی و بازرگانی 61
 77پالك  9شهرپردیسان بلوار دانشگاه خیابان البرز کوچه 

 2طبقه 
 یکسره

 یکسره 23پالك-3کوچه-بلوارامین 72610336 زن رایانک فن آوری اطالعات -مالی و بازرگانی امور  60

 یکسره 10خ توحید نرسیده به میدان نبوت کوی  -قم  71103311 زن رزا مراقبت زیبایی 66

63 
-فن آوری اطالعات-امور مالی و بازرگانی

 عمران-فن آوری ارتباطات -الکترونیک
 عصر 76پالك  -ابتدای بلوار سمیه  -خیابان دورشهر -قم  73319330 مرد رسانه

61 
امورمالی -فن آوری اطالعات-اموراداری

 بازرگانی
 73319330 زن رسانه برتر

-76پالك  -ابتدای خیابان سمیه  -خیابان دورشهر  -قم 

 1واحد -طبقه زیرزمین 
 یکسره

69 
صنایع دستی)دوختهای  -صنایع پوشاك

 سنتی(
 یکسره 1هشت متری غالمی پالك  21متری مطهریک 23 7112777 زن رضوان

 یکسره قم بلوار الغدیر بعداز سینما وتوس  مقابل دانشگاه قم 72109233 دومنظوره رعد امین اوری اطالعاتفن 33

 یکسره 1کوچه -متری حائری  23 -میدان جهاد  -قم  73321111 زن رومینا صنایع دستی )باف( -هنرهای تزیینی 31

 71110339 زن زیبا پوش صنایع پوشاك 32
و 23بین کوچه–خیابان مالک اشتر  –میدان توحید  -قم 

 202پالك -22
 یکسره

 یکسره 126پالك  1متری زاد کوچه  23-میدان توحید -قم  71137176 زن زیباسرای باران مراقبت زیبایی 37

 یکسره 161متری قائم/پالك 73صدوق/متری  10قم/ 72926209 زن سادات مراقبت زیبایی 31

 76063129 زن سایه مراقبت زیبایی 30
متری شیک  16خیابان امام بلوار مدرس انتهای  -قم 

 11سمت چپ درب دوم پالك
 یکسره

 73311216 مرد سبز اوری اطالعاتفن 36
 -فرعی اول سمت راست  -کوچه آمار  -خیابان شهدا 

 6پالك 
 عصر

 73031330 زن سپیده صنایع پوشاك 33
پالك  - 1صدف  - 2مجتمع فرهنگیان فاز -دی 19خ-قم 

6 
 صبح

 یکسره 2پالك  0متری ستاره کوچه  23بلوار کامکار  -قم  71611263 زن ستاره  مشرق مراقبت زیبایی 31

 73230017 زن ستاره طالیی مراقبت زیبایی 39
 بلوار شهیدمحالتی نرسیده به میدان محالتی طبقه -قم 

 زیرزمین فروشگاه ماه بانو
 یکسره

 یکسره 101جنب بهداری پالك -میدان عباس دوران–جعفریه 76222163 زن ستایش مراقبت زیبایی 13

 یکسره 131پالك-10کوچه-متری شهید بهشتی23 76633736 زن سحر مراقبت زیبایی 11

 صبح 16پالك -22کوچه-فاطمیخیابان شهید  -قم  73173613 زن سرخ پوش صنایع پوشاك 12

 76621619 زن سعادت صنایع پوشاك 17

روبروی بانک -نرسیده به میدان امام-خیابان امام -قم 

پالك  - 13کوچه  -متری سعیدی )یخچال(  16--ملی

116 

 یکسره

 یکسره 102پالك  6نیروگاه  جواداالئمه کوی  -قم  71123720 زن سکه مراقبت زیبایی 11

 یکسره 17پ22خ امام خیام جنوبی ك 2076631919 زن سالله پوشاكصنایع  10

 یکسره 737م امام حسین پ23-م صدوق10 9191039613 زن سنا مراقبت زیبایی 16

 71133997 زن سه بعدی مراقبت زیبایی 13
متری گلستان ك  12خ امامزاده ابراهیم بوستان نرگس 

 10جمراسی 
 یکسره

 76612721 زن سوگند مراقبت زیبایی 11
پالك  23متری خیام کوی  16خیابان امام خمینی  -قم 

21 
 یکسره

 صبح 11پالك  1خیابان دورشهر کوی  -قم  73377923 زن سیب سرخ مراقبت زیبایی 19



 

 6صفحه 

 

 2جدول شماره 

 شیفت آدرس تلفن جنسیت نام آموزشگاه گروه آموزشی ردیف

93 
-بهداشت وایمنی -خدمات آموزشی

 هنرهای تجسمی
 یکسره 110پالك  -متری ناصر 3-73کوچه  -خیابان شهدا  -قم  73171610 دومنظوره سیمای علم

 71631690 زن شادی مراقبت زیبایی 91
متری قمر  11شهرك امام حسین شهرك فاطمیه  -قم 

 12متری شقایق نبش کوی  12بنی هاشم 
 یکسره

 یکسره 12پالك  -متری عمار یاسر  10ابتدای -قم 73311012 مرد شایسته پور اوری اطالعاتفن 92

97 
مالی و  امور-فن آوری اطالعات-اموراداری

 بازرگانی
 عصر 16پالك  16خیابان ارم کوی  73177331 مرد شبستری

91 
امور مالی و -فن آوری اطالعات-اموراداری

 بازرگانی
 صبح 16پالك  16خیابان ارم کوی  73177331 زن شبستری نوین

 71172761 زن شفیعه صنایع پوشاك 90
متری دوم  13 -متری طالقانی  16 -خیابان توحید  -قم 

 63پالك   -
 یکسره

 یکسره -متری گنجوی  73نبش  -خ سوم خرداد -میدان امام  71630316 زن شکوفه باران مراقبت زیبایی 96

 عصر 7و1بین کوچه-متری شهید ستاری21-خیابان توحید 71301333 مرد شهاب نوین عمران 93

 یکسره 17پ -00ك  -خرداد10بلوار –میدان شهید محالتی  73271270 زن شیفته صنایع پوشاك 91

 9192903793 زن شیک آرا صنایع پوشاك 99
فرعی 1شهرك انسجام خ دانیال ك شهیدان قائمیان ك

 سوم درب دوم
 یکسره

 عصر 10پالك - 21کوچه  -متری شهید رئیس کرمی  23 -قم  71171360 زن صحرایی صنایع پوشاك 133

 72921336 زن صداقت صنایع پوشاك 131
کوچه ی  -خیابان فجر   -خیابان صدوقی  -قم 

 2متری المهدی پالك 16هشتم)
 یکسره

 یکسره 16پ  12قم خ صدوقی مفتح جنوبی مفتح  72971721 زن صدف هنرهای تجسمی 132

 76611921 زن صفا صنایع پوشاك 137
-2بن بست - 9کوچه  -متری شهید بهشتی  23 -قم 

 72پالك 
 یکسره

 یکسره 7پالك-6سبالن-شهر پردیسان خیابان سبالن 72133619 زن ضیافت صنایع غذایی 131

 یکسره 19پ13شهر پردیسان خ البرز ك 72111233 زن طراوت مراقبت زیبایی 130

 72933711 مرد طرح ونقش عمران 136
 -700پالك - 19نبش کوچه  -خیابان صدوفی  -قم 

 طبقه اول
 عصر

 عمران 133
طرح ونقش و 

 ترسیم
 72933719 زن

 -700پالك - 19نبش کوچه  -خیابان صدوفی  -قم 

 طبقه دوم
 یکسره

131 
صنایع دستی)دوختهای  -صنایع پوشاك

 سنتی(
 یکسره 911پالك  -خیابان توحید -نیروگاه -قم  71301031 زن ظرافت

 یکسره 77، پ 9بلوار بسیج ، بعدازکوچه  -قم  73171117 زن عسل خدمات تغذیه ای 139

 صبح دستجرد خیابان خلیج فارس  بعدازپل -قم  70227219 زن عصمت زیباییمراقبت  113

 71131779 زن عفاف صنایع پوشاك 111
-متری باهنر23-انتهای چهل درخت–خیابان توحید-قم 

 21روبروی کوچه-متری امام حسن)ع(12
 صبح

 یکسره 26پ  7خ عراقی ك  -خیابان عطاران  -قم  72916337 زن عقیق صنایع پوشاك 112

 یکسره 23پالك  -کوچه بیگدلی  -خیابان شهدا -قم 73313139 زن علم برتر امور مالی و بازرگانی-اوری اطالعاتفن 117

 76672727 زن علم جویان جوان اوری اطالعاتفن 111
 -2کوچه   -ابتدای بلوار نیروی هوائی -میدان سعیدی-قم

 n,lطبقه  -0پالك 
 یکسره

 کنترل ابزاردقیق-برق -الکترونیک 110
علم و صنعت 

 نوین
 یکسره سمت چپ-نبش چهارراه غفاری -خیابان امام -قم  76671193 مرد

 یکسره 13پ  20خیابان شهدا ك  -قم  73371137 زن غزال مراقبت زیبایی 116

 یکسره 20پ - 6خیلم جنوبی  -مدرس  76667312 زن فرجامگان صنایع پوشاك 113

 یکسره 27و21شهرك فاطمیه بین ك 9197020612 زن فردوس صنایع پوشاك 111

 یکسره 22پالك  13بلوار امین کوچه  9791162129 زن فرزانه خدمات تغذیه ای 119

 یکسره 13پالك  26متری صدوقی ، کوچه  10قم ،  72911079 دومنظوره فرساد امور مالی و بازرگانی-اوری اطالعاتفن 123



 

 7صفحه 

 

 2جدول شماره 

 شیفت آدرس تلفن جنسیت نام آموزشگاه گروه آموزشی ردیف

 یکسره 212پالك -انتهای کوچه صادقی -بلوار امین  72973311 زن فرشته مراقبت زیبایی 121

 یکسره 10بن بست اول  پالك  2کوی -متری کلهر 73 -قم  73226797 زن فرهنگ صنایع پوشاك 122

 یکسره 73پالك  - 3کوچه  -خیابان توحید  -قم  71123613 زن قدس صنایع پوشاك 127

 عصر پشت فروشگاه رفاه - 1نبش کوچه  -میدان مطهری  -قم  76636067 مرد کارآفرین امور مالی و بازرگانی 121

 76672623 زن کارآفرینان امور مالی و بازرگانی 120
نبش کوچه  -پشت فروشگاه رفاه  -میدان سعیدی  -قم 

 1هدف 
 صبح

 یکسره 1پالك-1کوچه-کشاورز جنوبی -بلوارکشاورز 9123191193 زن کرانه مراقبت زیبایی 126

 71122093 زن کلبه شیشه ای هنرهای تزئینی 123
جنب -روبروی امام زاده جعفر-خیابان امام زاده ابراهیم

 1پالك-گلفروشی نیلوفر
 یکسره

 یکسره 912پالك -)کمالیه(61کوچه  -خیابان آذر -قم 73323610 زن کمال صنایع پوشاك-صنایع دستی )بافت( 121

 71103379 زن کوثر صنایع پوشاك 129
زیرزمین داروخانه -63کوچه  -خیابان امامزاده ابراهیم - قم

 استقالل
 یکسره

 یکسره 1پالك  -جنب تاالر صداقت  -میدان آزادگان -قم  76602116 زن کیمیا صنایع پوشاك 173

 یکسره 231پ  10متری کیوانفر خ شهید حسینی ك 73 76633901 دومنظوره گفتمان گردشگری -خدمات آموزشی -اموراداری 171

 یکسره 1پ76آذرك 73231117 زن گل افشان مراقبت زیبایی 172

 یکسره 221پالك 12و13تیر بین ك3خ-قم  76631311 زن گل پسند مراقبت زیبایی 177

 72333319 زن گل طاها صنایع پوشاك 171
شهرك زین الدین خیابان ذوالفقار خیابان آل یاسین آل 

 17پالك 7یاسین
 یکسره

 76631233 زن گل یاس زیباییمراقبت  170
خیابان امام خمینی خیابان مدرس بین خیام و میثم   -قم 

 131پالك 
 یکسره

176 
صنایع دستی)دوختهای  -صنایع پوشاك

 سنتی(
 یکسره 02پالك19پردیسان نبش البرز-قم  72931976 زن گلپوش

 یکسره 21پ-1ك-پاسداران-شمالیشهرك قدس بلوارچمران  72102377 زن گلریزان مراقبت زیبایی 173

 71937393 زن گلسار صنایع پوشاك 171
 - 2خیابان امامزاده ابراهیم بعد از شهرداری ناحیه -قم 

 10روبروی ك 
 یکسره

 یکسره 27پ  - 11ك  -متری کشاورز جنوبی  10 71317609 زن گلشن صنایع پوشاك 179

 یکسره 22ابتدای کوچه-میدان معلمنبش  -قم  73373097 زن لبخند مراقبت زیبایی 113

 71172961 زن لیندا مراقبت زیبایی 111
 -خیابان قدس  –خیابان جواداالئمه  –خیابان توحید -قم 

 روبروی دبستان قمر بنی هاشم
 صبح

 71137713 زن ماد امورمالی بازرگانی-اوری اطالعاتفن 112
نبش -روبروی مجتمع شهید قدوسی -خیابان توحید  -قم

 196پالك  -مبایل ساران
 صبح

 73220073 زن ماه مراقبت زیبایی 117
پالك  - 1نبش کوچه -شهرك اندیشه -خیابان آذر-قم 

13 
 یکسره

 76611766 زن ماه آرا مراقبت زیبایی 111
 71کوچه   -متری شهید چمران  21میدان آزادگان -قم 

 11پالك  -
 یکسره

 یکسره 10پالك  20متری زاد،کوچه 23 9196193012 زن ماه سیما مراقبت زیبایی 110

 71931991 زن ماهرخ مراقبت زیبایی 116
متری  ثامن االئمه  16 -خیابان امامزاده ابراهیم  -قم 

 متری گنجوی73
 یکسره

 صبح 23، پ 0خرداد ، ك  10بلوار  73233071 زن ماهک مراقبت زیبایی 113

 عصر طبقه دوم -10نبش کوچه- -دی  19خیابان  -قم  73310113 مرد محراب عمران 111

 صبح طبقه اول -10نبش کوچه - -دی  19خیابان  -قم  73310113 زن محراب نوین عمران 119

 عصر 12پالك  - 11کوچه  -بلوار امین  72973311 مرد مرسا مدیریت صنایع 103

 72139911 زن مژده مراقبت زیبایی 101
جنب  -روبروی مخابرات  -البرزخیابان  -پردیسان  -قم 

 طبقه زیرزمین -61پالك  -امالك دوستان 
 یکسره

 یکسره -روبروی پارك موتوری شهرداری  -خیابان خاکفرج  -قم  76333177 زن ملکه رویا مراقبت زیبایی 102



 

 8صفحه 

 

 2جدول شماره 

 شیفت آدرس تلفن جنسیت نام آموزشگاه گروه آموزشی ردیف

 متری سعیدی 12نبش  - 27کوچه 

 یکسره 66پالك  - 29کوچه  -خیابان دورشهر  -قم 73371212 زن ملیکا صنایع پوشاك 107

 یکسره 37پ  21خ شهدا ك  73171600 زن ممتاز فن آوری اطالعات -امور مالی و بازرگانی 101

 یکسره 72پالك- 19کوچه -متری کاشانی21-خیابان توحید-قم 71126737 زن مهتاب مراقبت زیبایی 100

 یکسره 11پالك  - 13کوچه   -خیابان صدوقی  -قم 72971171 زن مهر صنایع پوشاك 106

 عصر 1پالك- 71کوچه -متری کیوانفر73-قم 76631133 زن مهرآرا مراقبت زیبایی 103

 73316711 زن مهرگان مراقبت زیبایی 101
جنب نانوائی سنگکی -کوچه جوی کنده-دی19خیابان -قم

 17پالك-
 یکسره

 یکسره 77پالك  -12کوچه  -یزدانشهر خیابان بقیه اله  -قم  72116113 زن موعود مراقبت زیبایی 109

 یکسره 21پالك-29کوچه-خیابان امامزاده ابراهیم 71137716 زن نازنین مراقبت زیبایی 163

 یکسره 1399جنب پالك-19کوچه-خیابان توحید 71311219 زن نجمه صنایع دستی)دوختهای سنتی( -صنایع پوشاك 161

 یکسره جنوبی درب اول1پ1فرعی 1عدالتانسجام خ عدالت  72196231 زن نسیم صنایع پوشاك 162

 صبح 12پ  17خرداد ك  10بلوار -قم  73311300 زن نفیس صنایع پوشاك 167

 یکسره 113پالك  - 71کوچه  -خیابان دانیال  -قم  72117211 زن نقش آفرین صنایع پوشاك 161

 صبح 22پالك  11پردیسان سبالن  9121071131 زن نگار مراقبت زیبایی 160

 73339020 زن نگین صنایع دستی)دوختهای سنتی( -صنایع پوشاك 166
خیابان شهید نظری ثابت)شهرك -خرداد 10خیابان -قم 

 9پالك-2نبش -خیابان شهید آقا عبداللهی-جهاد(
 یکسره

 یکسره 713پالك-11جنب کوچه  -خیابان انقالب -قم  73306262 زن نمونه صنایع پوشاك 163

 73231691 زن هاله صنایع پوشاك 161
سمت چپ خیابان اصلی روبروی کوچه  -خیابان قائم -قم 

 213پالك  -77
 یکسره

 صبح 1خیابان  سمیه میدان معلم کوچه  -قم  73373361 زن هدایت صنایع پوشاك 169

 یکسره 21پالك 11کوچه  -هفت تیر  -قم  76332339 زن هلهله مراقبت زیبایی 133

 یکسره 1پالك-1کوچه -خیابان شهیدروحانی-قم 73631930 زن هیال مراقبت زیبایی 131

 73220169 زن وقار صنایع پوشاك 132
 -کوچه شهید دهپرور - 73کوچه -متری کلهری 73-قم 

 137پالك 
 یکسره

 یکسره 6کوچه فرهنگ-خیابان علی ابن ابیطالب-جعفریه 7222223 زن یاس سفید مراقبت زیبایی 137

 72103262 زن یاسمین مراقبت زیبایی 131
پالك  -نرسیده به مسجد الزهراء -خیابان صفاشهر-قم

137 
 یکسره

 71961677 زن یاقوت مراقبت زیبایی 130
نبش کوچه -متری ولیعصر16-خیابان توحید-قم

 131پ10
 یکسره

 یکسره 3پ  1خ نواب فلکه شهرداری بلوار حاجی زاده ك  76606322 زن یکتا صنایع پوشاك 136

 یکسره 23پالك  - 0کوچه   -متری فلسطین  16 -میدان امام خمینی  -قم 76672719 زن یگانه صنایع پوشاك 133

 71131101 زن یلدا مراقبت زیبایی 131
خیابان توحیدمیدان نبوت بلوار یادگار امام بلوار شهید -قم

 11پ29موسوی نبش ك
 یکسره

 یکسره 7پالك 17،کوچه 11قم :چهار مردان کوچه  73321716 زن تاروپود صنایع نساجی -صنایع دستی )دوختهای سنتی( 139

 یکسره 31پالك  11قم خ شهیدفاطمی.ك. 72637001 مرد دشت سبز صنایع کشاورزی 113

111 
-فن آوری ارتباطات-هنرهای تجسمی 

 صنایع پوشاك
 71120011 مرد بسیج

قم خیابان اراك حدفاصل پل نیروگاه و پل حجتیه جنب ناحیه 

 مقاومت بسیج امام رضا )ع(، طبقه سوم مرکز آموزش 
 یکسره

112 
صنایع دستی)دوختهای -هنرهای تجسمی 

 سنتی(
 یکسره 31پالك  11قم خ شهیدفاطمی.ك. 73379317 زن هنرهای ایرانی

 یکسره 16پالك  9استان قم. قم. خیابان نیروگاه بلوار شاهد کوی  71103310 مرد یاقوت کویر صنایع دستی)طالوجواهر ساز( 117

 یکسره 1پ  22خ دور شهر ك  73111739 زن نسیم طبیعت ایمنی وبهداشت 111



 

 9صفحه 

 

 : مشخصات مراکز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم3جدول شماره 

 اطالعات مرکز

 ردیف شهرستاننام  نام مرکز

 آدرس مرکز شماره تماس

14466663-14461633 – 

 526کد

قم خیابان امام بعد از پل شهید دستغیب روبرو حوزه 

 6نظام وظیفه انتهای کوچه شماره

مرکز شماره یک قم )برادران، حضرت امام 

 خمینی )ره( (
 1 قم

14456633-14466323-

 526 کد -14455453
 63کوچه دی نبش  33قم، خیابان 

مرکز شماره دو قم )خواهران ، حضرت 

 معصومه )س((
 2 قم

14611666-14414431-

 526 کد-14416655
 3 قم مرکز شماره سه قم )خواهران ، انقالب( 63قم،خیابان انقالب )چهارمردان(  کوچه  

16466641-16466646-

 526 کد-16466646

سید قم،نیروگاه پایین تر از میدان نبوت جنب امام زاده 

 معصوم
 4 قم مرکز شماره چهار قم )دومنظوره ، نبوت(

14253116-14221111 – 

 526 کد
 قم میدان شهید محالتی ابتدای  بلوار شهید محالتی

مرکز شماره پنج قم )برادران ، تخصصی 

 حضرت امام حسین )ع((
 5 قم

12656444-12656666-

 526کد-12656444

بلوار سلمان جنب قم،پردیسان بلوار دانشگاه ابتدای (

 (دبیرستان شهدای فرهنگی مرکز امام رضا )ع

مرکز شماره شش پردیسان قم )خواهران، 

 حضرت امام رضا)ع((
 6 قم

 

 

 


