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 مقدمه:

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابستته بته وزار     ،حماسه سیاسی و حماسه اقتصادیبا حمد و سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالت و در سال       

متی نمادتد     اجترا  لکترونیکتی بصتور  ا  های فنی و حرفه ای ثبت نام استانی دوره های آموزشی را اجتماعی به عنوان متولی اجرای آموزش تعاون، کار و رفاه

دوره های آمتوزش فنتی    هدف ادن سازمان ادجاد بستر الزم جهت مهار  آموزی افراد فاقد مهار  و ارتقاء مهار  افراد شاغل در حِرَف مربوطه می باشد 

  زمتانی مختفتد در قالت     در مقتاط و جتوار دانشتهاه   صتناد    ،روستتادی، زنتدان، پادنتان    شتهری،  شتع   ،ثابتت مراکز  های آموزشی وحرفه ای در بخش

 مراکتز آموزشتی و   کشور توسط کشاورزیو  خدما  های مختفد صنعت، های مفی و بین المففی به منظور تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز بخشاستاندارد

به منظور ادجاد عدالت آموزشی و فراهم  نمودن فرصت برابر برای متقاضیان بهره مندی از ادن نتو    حال اجرا می شوند  آزادهای فنی و حرفه ای  آموزشهاه

 تدودن نرددده است  2931دفترچه ثبت نام سال  اطال  رسانی و تسهیل در انجام امورثبت نام و پذدرش مهار  آموز، ها، آموزش

 تعاریف: -1

الزم و به فعفیت رستاندن   های و عمفی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ادجاد مهار  نظریهای  مجمو  آموزش فنی و حرفه ای: های آموزش -1-1

آمتاده  کار در مشاغل نونانون تتا ستحوم مشتخ      حرفه و کس  و برای احراز شغل، و مهار  آموزان را های نهفته در ادشان اجرا می نردداستعداد

 نموده و توانادی آنان رابرای انجام کار و فعالیت در حِرَف مختفد افزادش می دهد 

محتدوده آمتوزش را بترای اجترا و      ،عمفتی ، نظتری های آموزشی هر مهار  که به تفکیک مد  زمتان   مجموعه ای از سر فصل استاندارد آموزشی: -1-2

 نمادد  ارزشیابی مشخ  می

هتا و زدتر    رشتته  بترای تفکیتک   (ISCO)باشند که توسط سازمان بین المففی طبقته بنتدی مشتاغل    اعداد قراردادی میمجموعه ای از  کد استاندارد: -1-3

 نردد می مفی تغییراتی در ادن کدها منظور  استفادهدر کشورهای مختفد برای  معموالً ومجموعه هر رشته تعیین شده است 

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استتاناارداای مموزیت ج ت تن انت تای ددیته دمرز مموزیت  متورد نوتن مت   وان تا بته ب ت               :نکته 

 مناتعه نمای ا. http://research.irantvto.irاز طنیه ساین سازمان مموزش ف   م حنفه ای کشور به نشان   استاناارداای مموزی  

  تقستیم   درجته  چهتار کته بته    بیانهر میزان مهار  و توانادی فرا نرفته شده توسط مهار  آموز در طی دک دوره آموزشی متی باشتد   مهارت : سطوح -1-4

 شوند: می

 های زدر اطالق می نردد: بخشمتقاضیان در های  محابق استانداردهای تدودن شده سازمان، به آموزش :سهمهارت درجه  -1-4-1

 مهار  سحح سه صنعت ساختمان -الف

 های قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی مهار  -ب

مهتار  درجته     د،شتو  می های مقدماتی که به مهار  آموزان مبتدی ارائه محابق استانداردهای تدودن شده سازمان، به آموزش مهارت درجه دو: -1-4-2

 نفته می شود و نواهینامه مهار  درجه دو به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی درجه دک می باشد  دو

 دودرجته   های تکمیفی که به مهار  آموزان دارنتده نواهینامته مهتار     به آموزش محابق استانداردهای تدودن شده سازمان، مهارت درجه یک:  -1-4-3

و نواهینامه مهار  درجه دک به عنوان پیش نیاز جهتت شترکت در دوره هتای آموزشتی کتارنر       نفته می شودمهار  درجه دک  شود، ارائه می

 ماهر می باشد 

 دتک ارائته    های تخصصی که به مهار  آموزان دارنتده مهتار  درجته    به آموزش محابق استانداردهای تدودن شده سازمان، مهارت کارگر ماهر: -1-4-4

 می شود می شود، مهار  کارنر ماهر نفته 

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

 . می نمادد شرکتبه شخصی اطالق می شود که در دکی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور فرانیری مهار   مهارت آموز: -1-6

  استکشاورزی و   سه خوشه آموزشی اصفی شامل صنعت، خدما  فنی و حرفه ای در دوره های آموزش خوشه آموزشی: -1-7

 شود  می نیرند، نروه آموزشی نفته به تعدادی از حِرَف آموزشی که از نظر ماهیت و موضو  در دک مجموعه قرار می گروه آموزشی:  -1-8

صفحه 1

http://research.irantvto.ir/


 

تجهیزا  و امکانتا  الزم توستط مربتی در دتک      آموزش های نظری و عمفی که در قال  استاندارد آموزشی با استفاده از مجموعه به  :دوره آموزشی  -1-9

  شود  زمان مشخ  به مهار  آموز ارائه می

نفتته متی    می رود شغل جهت اجرای دک فعالیت انتظار خاص که از دک شخ  در سحح مورد نظرهای  به مجموعه ای از وظادد و توانمندی  شغل: -1-11

 شود 

 به مجموعه ای از چند شغل همهن که در دک نروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه نفته می شود   حرفه: -1-11

های رادهان بصتور  دولتتی    واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررا  به منظور ادجاد و ارتقاء مهار  افراد به ارائه آموزش :یمرکز آموزش -1-12

 :دسته تقسیم می شوند دوادن مراکز به ، اقدام می نمادد

ادن مراکز فاقتد امکانتا    که نمادند  های صبح و عصر برای مهار  آموزان فعالیت می اجرای دوره های آموزشی در نوبت با ادن مراکز مراکز روزانه: -1-12-1

در نوبتت مختالد    دک نوبتت بترای بترادران و   ادن مراکز از نظر نو  جنسیت مهار  آموزان به سه دسته برادران، خواهران و دو منظوره ) باشند  شبانه روزی می

   ( تقسیم می شوند برای خواهران

 دوره های آموزشی فنی و حرفه ای بصور  مختفط برای خواهران و برادران برنزار نمی شود  نکته :

 امکانا  شتبانه  ، به دلیل برخورداری ازو دکسره برنزار می نمادند عصر ،های صبح در نوبترا دوره های آموزشی  کهادن مراکز  شبانه روزی :مراکز   -1-12-2

 روزی رادهان، قابفیت جذب مهار  آموز غیربومی را در دوره های آموزشی دارند 

 آمده است  8جدول شماره در استان  آموزشی ، شماره تماس و آدرس مراکزنام نکته :

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

فنی و حرفه ای آزاد با توجه بته  د  الزم به ذکر است آموزشهاه های حرفه ای محابق با استانداردهای سازمان با اخذ شهرده های مصوب اقدام می نماد

کته   محل جغرافیادی، زدر نظر دکی از مراکز آموزشی فعالیت می نمادند  لذا متقاضیان در صور  وجود مشکال  آموزشی می توانند به مرکتز مربوطته  

 درج نرددده است، مراجعه نمادند  7در جدول شماره 

 آمده است  3حرفه ای آزاد استان در جدول شماره های فنی و  نام، شماره تماس و آدرس آموزشهاه نکته :

 تجهیتز شتده و کتارآموزان در آنجتا زدتر نظتر مربتی مجترب         در بختش نظتری و عمفتی    است که برای اجرای دوره هتای آموزشتی    فضادی کارگاه:  -1-14

 های مصوب کس  می نمادند اساس استانداردبر های الزم را مهار 

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

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 21:93 7:93 صبح

 27:93 29:93 عصر

 27 7:93 یکسره

 تبصره:

 کاهش دابد  مد  زمان نوبت آموزشیدر نوبت های آموزشی مذکور ممکن است برای دوره های آموزشی کوتاه مد ،  -2

 قابل تغییر است آموزش فنی و حرفه ای  های آموزشی با توجه به افق و شرادط جغرافیادی با نظر اداره کل پادان نوبتساعا  شرو  و  -1

ضتمن همتاهنهی بتا اداره کتل بته عهتده        ،و ضوابطهای فنی و حرفه ای آزاد با توجه به شرادط  نوبت بندی آموزشی برای آموزشهاه -9

 باشد  آموزشهاه می

هادی که در شهرهای فاقد مرکز آموزشی زدر نظر دکی از مراکز آموزشی بصتور  موقتت    آن بخش از آموزشبه  :شهری  شعبدر بخش آموزش  -1-16

 شتتهری نفتتته   شتتع هتتای بختتش   آمتتوزش ،بتترای دتتک دتتا چنتتد دوره جهتتت پوشتتش نیتتاز آموزشتتی متقاضتتیان اجتترا متتی نتتردد          

 می شود 
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روستاها زدر نظر دکی از مراکز آموزشی بصور  موقت برای دک دا چنتد دوره جهتت   هادی که در  بخش از آموزش به آن: در روستا  بخش آموزش -1-17

 های بخش روستادی نفته می شود  آموزش ،پوشش نیاز آموزشی روستادیان اجرا می نردد

ر  موقتت بترای   های نظامی و انتظامی زدر نظر دکی از مراکز آموزشتی بصتو   هادی که در پادنان آن بخش از آموزشبه پادگان: در بخش آموزش  -1-18

 های بخش پادنان نفته می شود  آموزش ،دک دا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی کادر وظیفه اجرا می نردد

در قالت  مراکتز   اصتناف   و معتدنی(  های اقتصادی )واحد های صنعتی؛ بنهاهشاغفین  برایهادی که  آن بخش از آموزشبه صنایع:  در بخش آموزش -1-19

زدتر  نامه در مراکز ثابت  قال  تفاهمدا در و  ضمن کاراختصاصی  آموزشی و فضاهایهای صنعتی  شهركجوار کارناهی و بین کارناهی، ارتقاء مهار  

نفتته متی   هتای بختش صتناد      آموزش ،می نردد بصور  موقت برای دک دا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی اجرا  دفتر آموزش درصناد نظر 

   شود 

هادی که در مراکز جوار دانشهاهی زدر نظر دکی از مراکتز آموزشتی بصتور  موقتت      آن بخش از آموزشمراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -1-21

 .های بخش جوار دانشهاهی نفته می شود آموزش ،برای دک دا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجودان متقاضی اجرا می نردد

 باشد. ها فقط خاص متقاضيان همان مجموعه می اجرای دوره های آموزشی در پادگان: 1تبصره

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

اساس استاندارد آموزشی طی نموده و در آزمون هتای   آموزانی که  دوره  آموزشی را بصور  کامل برمهار  به آزمون و مزایای گواهينامه مهارت:  -1-21

  می شود ءنواهینامه مهار  اعحا ،موفق به کس  حدنصاب قبولی می شوند ،پادانی که بصور  کتبی و عمفی برنزار می شود

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

 در آزمون کتبی 03کس  حداقل نمره  -2

 در آزمون عمفی 73کس  حداقل نمره  -1

 % آزمون عمفی70 % آزمون کتبی و10در آزمون های عمفی و کتبی با ضرد  وزنی  73کس  حداقل معدل  -9

 مزایای گواهينامه مهارت: -1-21-2

 داشتن اعتبار بین المففی نواهینامه       -1 

 های مختفد احراز صالحیت حرفه ای در بخشمنظور ه دارای اعتبار ب -2

    های مشمول طرم طبقه بندی مشاغل آموزشی به عنوان سنوا  تجربی در کارناهاحتساب ساعا   -3

 منظور کس  مدرك ددپفم در رشته های کاردانشه قابفیت تحبیق با برخی واحدهای درسی آموزش و پرورش ب -4

 بر اساس ضوابط مربوطهامکان برخورداری از تسهیال  خود اشتغالی و کارآفردنی نزد بانک ها  -5

 صدور پروانه کس   اولودت در  -6

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز: شرایط و  -2

 شرایط عمومی:  -2-1

 اعتقاد به ددن اسالم دا دکی از اددان پذدرفته شده در قانون اساسی   -2

 های محارب با نظام جمهوری اسالمی نداشتن عناد و عدم هواداری از احزاب و نروه -1

 نداشتن فساد اخالقی  -9

 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -4

 نام اتبا  خارجی بر اساس تفاهم نامه های منعقده مابین سازمان و نهادهای ذدربط در مراکز آموزشی مجاز است  ثبت -0

 ثبت نام اتبا  خارجی دارای مجوز اقامت از دستهاه های ذدربط در آموزشهاه های آزاد مجاز است  -6

 شرایط اختصاصی : -2-2

 2باجدول  داشتن مدرك تحصیفی متناس  با دوره آموزشی محابق -

صفحه 3



 

 به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت دردوره های آموزشی درجه دک دو داشتن نواهینامه مهار  درجه -

 نا پیوسته دوره های آموزشی کارنر ماهر به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت در دک داشتن نواهینامه مهار  درجه -

 مهارتی برخورداری از توانادی جسمی  الزم متناس  با رشته -

 سال 20حداقل شرط سنی  -

 سال در آموزشگاه هاای فنای و حرفاه ای آزاد باا اجاازه کتبای ولای و یاا قايا قاانونی امکاان پا یر             15تا  12: ثبت نام متقاضيان بين 1تبصره

  می باشد.  

وزشی درجه دو منوط به داشتن مهارت : دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد آموزشی می باشند، شرکت در دوره آم2تبصره 

 درجه سه می باشد.

 مقررات وظيفه عمومی:  -2-3

 بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروهای نظامی و انتظامی متقاضیان مرد الزم است دکی از شرادط مشروحه ذدل را دارا باشند:

 کار  پادان خدمت -

 معافیت دادم زمان صفحکار  معافیت کفالت دا پزشکی دائم و کار   -

 های پادان دوره آموزشی عدم مشمولیت تا زمان شرکت در آزمون -

های پادان دوره مشروط به عدم تداخل برنامه تحصیفی متقاضتی بتا    استفاده از معافیت تحصیفی آموزش و پرورش دا آموزش عالی تا زمان شرکت در آزمون -

 زمان برنزاری دوره آموزشی

 ت دوران مقدس سربازی مشروط بر ادنکه من  قانونی از طرف دهان خدمتی مربوطه وجود نداشته باشد استفاده از ساعا  فراغ -

 طالب حوزه های عفمیه -

 

 استفادز ازامکانات یبانه رمزی : ینایط  -3

 

شترادط  دکستره بتا   هتای دو نوبتته و   که دوره  امکانا  شبانه روزی شامل خوابهاه و رستوران می باشد که خوابهاه به کارآموزان غیر بومی شهرستان، -

 نیرد  تعفق می ،کیفومتر می باشد 73مرکز آموزشی حداقل  تاها  انتخاب نموده و فاصفه محل سکونت آن را بانه روزیش

 باشند  قابل رودت می الکترونیکیثبت نام  سامانهتذکر: مشخصا  دوره های آموزشی با شرادط شبانه روزی ودژه هر استان در 

 شرادط استفاده از امکانا  شبانه روزی به تشخی  رئیس مرکز مربوطه در صور  وجود ظرفیت و شرادط مهار  آموز قابل تغییر است تبصره: 

تعفتق   ،ساعت آموزش را طی می نمادند 3دکسره را انتخاب نموده و حداقل روزانه دو نوبته دا خدما  رستوران نیز به کارآموزانی که دوره آموزشی  -

  نیرد می

 ت کر: شرایط استفاده از امکانات رستوران نيز به تشخيص رئيس مرکز مربوطه و در حد امکانات موجود ميسر خواهد بود.

 ت کر مها:

بتا توجته بته محتدوددت       های ددهر می باشد و تمادل به شرکت در دوره های آموزشی ادن استان را دارند  متقاضیانی که محل سکونت آنها در استان

و در صتور  ضترور  شترکت در دوره هتای      شبانه روزی، الودت وانذاری خوابهاه در شرادط مساوی با متقاضتیان بتومی استتان متی باشتد     امکانا  

فرم معرفتی  ، نسبت به اخذ در پادهاه ثبت نام ادنترنتیانتخاب نزدنه استفاده از امکانا  شبانه روزی  رب عالوه بادست آموزشی ادن استان، متقاضیان می

تا در صور  موفقیت در مراحل پذدرش اعم از آزمون ورودی دا مصتاحبه   ،نیز اقدام نمادند از اداره کل آموزش فنی وحرفه ای محل سکونت خودنامه 

       نمادندآنرا ارائه 

 

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

و انضتباطی ستازمان و آدتین نامته نحتوه تشتکیل و اداره       طبق آدین نامه هتای آموزشتی    را عمومی مرکزمقررا   موظد است کفیه ضوابط و مهار  آموز -2

 رعادت نمادد هیئت محترم وزدران  28/0/80های آزاد مصوب  آموزشهاه
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های کاردابی نسبت به معرفتی   نهاهب صور  درخواست صناد  و اشتغال برای افرادآموزش ددده ندارند ولی در قبال ادجاد مراکزآموزشی هیچهونه تعهدی در -1

 شرادط اقدام می نمادند  واجد افراد

درصتد متد  دوره   20غیبتت غیرموجته بتیش از   ، مهار  آموزان موظد هستند برنامه های کاری خود را براساس برنامه های آموزشی مراکزتنظیم نمادند -9

در دوره هتای آتتی    آموزشهاه هتای آزاد(  مهار  آموزان)بجز  و عدم پذدرش آزمون؛ شرکت در باعث محرومیت مهار  آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطه

  خواهدشد

در کتل  مهار  آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی نسبت به ترك دوره اقدام نمادند، حداقل به مد  شش ماه از ثبت نتام در دوره هتای آتتی     -4

  کشور محروم خواهند شد 

 توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزا  و ابنیه خسار  وارد نموده اند موظد به جبران و پرداخت خسار  می باشند  مهار  آموزانی که با -0

 

 نحوه پذیرش مهارت آموز:-5

 ،شتهری  شتع   ،آموزشتی ه های آموزشتی مراکتز ثابتت    به منظور تسهیل در امور ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، ثبت نام در کفیه دور       

آزاد ستحح استتان بصتور      فنی و حرفه ای های آموزشهاه و، مراکز جوار دانشهاه صناد  یآموزش مراکز ،ها پادنان یآموزشمراکز ،آموزش روستادی های پادهاه

 «دا آموزشهاه فنتی و حرفته ای آزاد  برگ معرفی متقاضی به مرکز آموزشی »صور  می نیرد و متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام موفق به اخذ  الکترونیکی

و آدرس  محتل برنتزاری دوره   مشخصا  دوره آموزشی، زمان دقیق مراجعته فترد بته     ، مشخصا  فرد،شماره پروندهکه ادن برنه حاوی ، مربوطه خواهند شد

 کتار  مفتی،   در برگ معرفی متقاضی به مرکز بتا در دستت داشتتن اصتل شناستنامه،     بادست در زمان درج شده  خواهد بود  متقاضیان میحل برنزاری دوره م

)در صور  انتخاب  دوره هتای   نیاز پیشو نواهینامه مهار    مقررا  وظیفه عمومی 9-1مدرك مربوطه با توجه به شرادط مندرج در بخش مدرك تحصیفی، 

مربوطته مراجعته   دا آموزشتهاه  به مرکز آموزشی  ( 9فرم شماره  –پس از اتمام ثبت نام ادنترنتی ادر شده ص) فرم  دا آموزشهاه ( و برگ معرفی به مرکزتکمیفی

 نمادند 

عالقمند دردوره های آموزشی، کفیه متقاضیان ) درصور  ثبت نام بیشتر از ظرفیتت در هتر دوره ( طبتق     و باتوجه به ضرور  حضور مهار  آموزان مستعد   

هتا بته عنتوان مهتار  آمتوز       موفقیت درآن دوره آموزشی ابتدا درآزمون ورودی و مصاحبه حضوری شرکت نموده و پس از های مشخ  شده برای هر زمان

 شوند    پذدرفته می

 

 راهنمای انتخاب دوره آموزشی: -6

 هر متقاضی می بادست دوره آموزشی مورد نظر خود را با در نظر نرفتن موارد ذدل انتخاب نمادد:

بادست متناس  با عالقه و نیتاز واقعتی    موفقیت در فرانیری هر مهار  مستقیماً با عالدق و نیاز متقاضی در ارتباط است، لذا متقاضی می با توجه به ادنکه -6-2

 خود نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نمادد 

در ابتدا نسبت به شناخت کامتل شتغل متورد نظتر و      ددبا ضیلذا متقا باشد، از آنجا که هدف از فرانیری مهار  برای متقاضیان عمدتاً ادجاد اشتغال می -6-1

 آدنده شغفی آن اقدام و سپس دوره آموزشی متناس  با آن را انتخاب نمادد 

بتر ادتن استاس نستبت بته       بادتد لذا متقاضیان  حداقل مدرك تحصیفی الزم جهت هر دوره منظور شده است، با توجه به محتوای استانداردهای آموزشی، -6-9

 (2)جدول شماره ب دوره آموزشی اقدام نمادند  انتخا

با توجه به برنامه کاری خود و عدم تتداخل آن بتا زمتان برنتزاری دوره      باددبا عنادت به ضرور  حضور کامل متقاضی در حین دوره آموزشی، متقاضی  -6-4

 آموزشی، نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نمادد 

نستبت بته   جتداول معرفتی دوره هتا    با توجه بته   باددنیاز در دوره های آموزشی سحوم درجه دک و کارنر ماهر ، متقاضی  با توجه به لزوم رعادت پیش -6-0

 انتخاب دوره آموزشی اقدام نمادد 

 ساعت آموزش در ماه انتخاب نمادد  113متقاضی نمی تواند دو دوره آموزشی بصور  همزمان )دارای تداخل زمانی( و دا بیشتر از -6-6

 کات مها:  ن
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متقاضيانی که تمایل دارند بصورت الکترونيکی از خدمات مشاوره و هدایت شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموزشی بهره مناد شاوند، مای     -1

، بخاش پاهوهش ،زیاربخش     http://www.portaltvto.comتوانند به پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی 

 مشاوره مراجعه نمایند.

های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اخ  مشاوره هاای ززم در خصاوص موتاوای دوره هاای      به منظور آشنایی متقاضيان با کارگاه -2

هاای آموزشای مراکاز بازدیاد      هاز کارگاا  طبق برنامه بازدید زیرآموزشی در راستای انتخاب صويح دوره های آموزشی، متقاضيان می توانند 

 نمایند.  

 شهریور مرداد تير بازدید / ماه

 12/9/1392 14/8/1392 16/7/1392 بازدید همگانی

 

باشاد نيافتاه    این دفترچه که حاوی دوره های آموزشی این اساتان مای   پایانیهای  چنانچه متقاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدول -3

بخاش   http://reg.portaltvto.comحرفاه ای کشاور باه نشاانی      ثبت نام اینترنتی سازمان آموزش فنی و است، می تواند به پایگاه

هاای   مشخصات دوره های آموزشی کشور مراجعه و نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خاود در یکای از مراکاز شابانه روزی اساتان     

 اقدام نماید.دیگرکشور 

های آزاد فنی و حرفه ای نبوده و درحال حاضار دوره   های فنی و حرفه ای مودود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاه اینکه آموزشبه با توجه  -4

)برای پوشش آموزشی شهرهای فاقاد   شهری شعببرای ارتقاء مهارت شاغلين در صنایع(،  ) های آموزش در صنایع های آموزشی در بخش

روستایی )برای پوشش آموزشی روستایيان (،  پادگان )برای غنی سازی اوقات فراغت سربازان و فراها نمودن زمينه اشتغال  ز آموزشی(،مرک

ل ا متقاضيانی که جازء   شوند، طبق برنامه های آموزشی اجرا می و مراکز جوار دانشگاهی )برای پوشش نياز آموزشی دانشجویان( برای آنها (

 ثبت نام در دوره های آموزشی با استفاده از این دفترچه اقدام نمایند.توانند جهت  می ،های آموزشی م کور هستند بين بخشیکی از مخاط

 

 نحوه ثبت نام: -7

ثبتت نتام    ستامانه متقاضیان ثبت نام می توانند بتا مراجعته بته     انجام می شود  الکترونیکیثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی فقط بصور   -7-2

ادتن   1براساس نیتاز آموزشتی و عالقته و بتا در نظتر نترفتن بنتد         http://reg.portaltvto.comالکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به نشانی 

 دفترچه، ثبت نام نمادند 

 مراحل ثبت نام: -7-1

پس از محالعه دقیق توضیحا  دوره های آموزشی نستبت  ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  سامانهه متقاضی بادد با مراجعه ب 7-1-2

 به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود اقدام نمادد   

ردال معادل دو هزار تومان بابت ثبت نام هر دوره آمتوزش فنتی و    13333توجه به مصوبه مجفس محترم شورای اسالمی مبفغ متقاضیان الزم است با  7-1-1

و ثبت نام الکترونیکتی ستازمان آمتوزش فنتی وحرفته ای کشتور        سامانهبخش خردد کار  اعتباری از طردق مراجعه به حرفه ای پرداخت نمادند که 

 امکان پذدر می باشد پرداخت از طردق شبکه شتاب 

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

)پتیش نتودس اطالعتا  دوره     1)پیش نودس اطالعا  فردی( و فرم شماره 2فرم شماره متقاضیان پس از محالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است  7-1-9

 ترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت اطالعا  نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشی اقدام نمادد انتخابی( ادن دف

متقاضی بادد دک قحعه عکس جددد خود را با مشخصا  ذدل اسکن نمتوده و فادتل آن را بترای ارستال در ستامانه ثبتت نتام الکترونیکتی دوره هتای           7-1-4

 نمادد آموزشی آماده 

از قبيال کاارت   یاا آموزشاگاه   این پس در کليه مدارک صادره از طارف مرکاز آموزشای    ت کر: متقاضيان توجه داشته باشند فایل تصویری تهيه شده از  

 :شناسایی و گواهينامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گيرد

 ذخیره شده باشد  jpgو با فرمت  dpi 233با درجه وضوم   6×4دا  9×4در قح  فادل مربوطه الزم است  -الد

 ت باشد دکیفو با 73حجم فادل تصودر ارسالی بادد کمتر از  -ب
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 پیکسل باشد  933×433پیکسل و حداکثر 133×933ابعاد تصودر ارسالی بادد حداقل -پ

 نونه حاشیه زائد باشد یه شده و فاقد هرتصودر بادد در جهت صحیح و بدون چرخش ته- 

شتود در تصتودر    بادد واضح و مشخ  بوده و اثر مهر ، منهنه و سادر مواردی که منجر به مخدوش شدن و نامشخ  بودن چهره متقاضی متی تصودر متقاضی -ث

 وجود نداشته باشد 

 پس زمینه تصودر بادد کامالً سفید باشد  -ج

 http://reg.portaltvto.comبته نشتانی    کتی دوره هتای آموزشتی   سامانه ثبتت نتام الکترونی  به  متقاضیان پس از آماده نمودن فادل تصودری و اطالعا  الزم

    مراجعه نمادند 

نتختاب  ر سامانه نسبت به امتقاضی می تواند دا براساس کد دوره انتخابی که از ادن دفترچه استخراج نموده و دا بر اساس تعیین نام استان، نام حرفه، جنسیت و    د

 دوره آموزشی مورد نظر اقدام نمادد 

رقمتی( و   0 )پرونده  شمارهنام بعدی پرداخت وجه ثبت نام دوره )های( انتخابی است  برای ادن منظور اطالعاتی را که در کار  اعتباری دردافت کرده ادد شامل 

و اطالعتا   را انتختاب  « شرو  ثبت نام»سپس نزدنه  ،شود با دقت وارد نمادید رقمی( را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده می 6 ) شناسه پرداخت

 کنید بخش های فردی، تصودر، تحصیفی، پستی و     وارد

 ت کرات مها:  

 ورود کليه اطالعاتی که با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامی است. -1

در هار یاک از مراحال پا یرش، آماوزش و      در زمان ثبت نام اعالم می نماید با مستنداتی که  متقاضیهر گونه مغایرت بين اطالعاتی که  -2

 و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد. موجب ملغی شدن پ یرش فرد خواهد شد ،و همچنين عدم رعایت شرایط ززم ارائه خواهدشدآزمون 

 باشد ل ا به متقاضيان اکيادا  توصايه مای    ح توت هيچ شرایطی مقدور نمیامکان اصال تبصره: با توجه به اینکه پس از تایيد نهایی اطالعات،

 شود اطالعات وارد شده را به دقت کنترل نموده و درصورت اطمينان از صوت آنها نسبت به تایيد نهایی اقدام نمایند.

مشخصتا  دوره آموزشتی،    ، مشخصا  فرد،پروندهشماره را که حاوی « به مرکز آموزشیمتقاضی برنه معرفی »پس از تادید نهادی اطالعا ، متقاضی  7-1-0

مشاهده خواهند کرد که الزم است نسبت بته چتاپ و نههتداری آن تتا      ،زمان دقیق مراجعه فرد به مرکز آموزشی و آدرس مرکز آموزشی خواهد بود

   مربوطه اقدام نمادند دا آموزشهاه زمان مراجعه به مرکز آموزشی 

نام کاربری و رمز ورود دائمی جهت اطال  کارآموز از وضعیت کفیه دوره های آموزشی انتخابی در هر زمتان توستط    با توجه به ادنکه برای هر متقاضی 7-1-6

لذا به متقاضیان تاکید متی   ،سامانه ثبت نام الکترونیکی تولید خواهد شد و استفاده از آن جهت اطال  از نتادج آزمون های پادان دوره ضروری می باشد

 نههداری آن اقدام نمادند  نردد نسبت به حفظ و

 

 

 :مهلت ثبت نام -8

دک ماه قبل از شرو  دوره آغاز شده و تا دک روز قبتل از زمتان پتذدرش نهتادی ادامته دارد  در      از  2931سال  ومس ثبت نام دوره های آموزشی سه ماه

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

لذا به متقاضیان توصیه می شود در همتان روزهتای اولیته     بسته خواهد شد  ثبت نامبا تکمیل ظرفیت سامانه  و ادنکه مهفت ثبت نام محدود است با توجه به

 نسبت به ثبت نام اقدام نمادند 

 نهادی به مرکز مربوطه مراجعه نمادند تذکر مهم: ضرور  دارد کفیه متقاضیان در زمان درج شده در فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت انجام پذدرش 
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 پیش نویس اطالعات فردی  -1فرم شماره 

 * نام پدر: -9 * نام خانوادنی: -1 * نام: -2

 * جنسیت:- 4

      زن مرد 

 * شماره مفی: -6 * شماره شناسنامه: - 0

          

 
 تاردخ تولد:* -7

 روز           ماه                 سال     

        9 2 
 

 * محل تولد: -2

 

 : *وضعیت تاهل -3

 

 * تابعیت: -1 ددن:-23

 وضعیت تحصیفی:*-21

 آموز دانش 

 دانشجو 

 فارغ التحصیل         

 عدم اشتغال به تحصیل 

 مقح  تحصیفی: *آخردن -29

 ابتدادی                       پادان دوره راهنمادی 

               ددپفم          فوق ددپفم   

        کارشناسی               کارشناسی ارشد 

      دکتری                   

 رشته تحصیفی: -24

 

                  :آخردن مقح  تحصیفی معدل -26 : نرادش-20

 اشتغال: *وضعیت -28 وضعیت نظام وظیفه: *-27

  قبالً شاغل)بیمه بیکاری( بیکار 

  کارجو         شاغل  دانشجو 

  دانش آموز    سرباز خانه دار 

 محل اشتغال:-23

 

 وضعیت ادثارنری:-13

                خانواده شهدا خانواده جانبازان 

            خانواده آزادنان زمنده     ر 

 عضودت در بسیج: -12

               فعال عادی 
 

 وضعیت جسمانی:*-11

            سالم                                  بیمار قفبی 

 کم توان ذهنی          

 

 کد پستی ده رقمی: *-19

          
 

 شماره تففن ثابت : *-14

 شماره تففن:
 

 پیش شماره:

  شماره تففن همراه:*-10

 

 الکترونیک:پست -16

 آدرس محل سکونت: * -17

  استان :                            شهرستان:                                  شهر :                                   خیابان :

 کوچه:                             پالك :

 فراخوانی فادل تصودر متقاضی: *                                             -18

 

 

 

 

Browse 
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 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2شماره  فرم

 معرفی شده از:*-13

     بیمه بیکاری         آموزش و پرورش            دانشهاه 

   کمیته امداد            بسیج                            اصناف 

   صناد                    آزاد                          نام:              سادر 

حل -23 نام شهرستان محل برنزاری دوره: -92 نام استان محل برنزاری دوره: *-93 شگاه م شی /آموز کز آموز نام مر

 برگزاری دوره: *

 *کد دوره آموزشی:  -90 نام نروه آموزشی:  -94 نام خوشه آموزشی:  -99

 باشم  نمی         باشم  می                      متقاضی استفاده از امکانا  شبانه روزی -96

  

 

 

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

زمتان  مقتضتی استت در    متقاضی محترم: مراحل ثبت نام شما با موفقیت به شرم ذدل صور  پتذدرفت  

مدرك تحصیفی، کار  پادان خدمت )در صور   کار  مفی، مشخ  شده با همراه داشتن اصل شناسنامه،

وجود( و نواهینامه مهار  )به عنوان پیش نیاز برای دوره های سحح درجه دک( و برگ معرفی به مرکتز  

 به آدرس مندرج در ادن برنه مراجعه نمادید  آموزشگاه هاي آزاد دا آموزشی

 عکس

 متقاضی

 نام: شماره پرونده:

 شماره مفی: نام پدر: نام خانوادنی:

 تاردخ شرو  دوره: نام دوره آموزشی: کد دوره آموزشی:

 تاردخ آزمون پادان دوره: نوبت آموزشی: تاردخ خاتمه دوره:

 شماره تماس متقاضی: متقاضی استفاده از امکانا  رفاهی:

 آموزشهاه آزاد:زمان مراجعه به مرکز آموزشی/ 

 روز:                           مورخ:                 ساعت:
 آدرس محل سکونت متقاضی:

 :محل برنزاری دورهآدرس 

 آدرس وب سادت مرکز آموزشی/آموزشهاه آزاد:                                                   شماره تماس:
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 های دیگر معرفی متقاضی غیر بومی از استان -4فرم شماره 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 موضوع: معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره 

 سالم عليکا

 ه................... با عنایت به تقاضای آقای / خانا .......................... فرزند.................... با شماره پروند  ،احتراما      

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

يد همکاری ززم جهت پ یرش و آن استان، خواهشمند است با توجه به عدم اجرای دوره م کور در این استان ، دستور فرمای

 استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی مب ول فرمایند.

 

 

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان .....................                                             

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 توضیحات مربوط به جداول : -9

 ها را نشان می دهد   متقاضیان ثبتت نتام در مراکتز ثابتت دولتتی       عناودن دوره های آموزشی در مراکز ثابت دولتی در استان : 1جدول شماره 

 آموزشی ادن مراکز را از ادن جدول استخراج نمادند  می توانند اطالعا  مربوط به دوره های 

 را نشان می دهد  متقاضیان ثبتت نتام در دوره هتای آموزشتی شتع  شتهری        استان عناودن دور های آموزشی شع  شهری : 2جدول شماره 

 می توانند اطالعا  مربوط به دوره های آموزشی ادن بخش را از ادن جدول استخراج نمادند  

 استان را نشان متی دهتد   متقاضتیان ثبتت نتام در دوره هتای آموزشتی روستتادی          عناودن دوره های آموزشی سیار روستادی : 3 جدول شماره

 می توانند اطالعا  ادن بخش را از ادن جدول استخراج نمادند 

پادنان ها می توانند جهت ثبت نام در  عناودن دوره های آموزشی پادنان های استان را نشان می دهد  کادر وظیفه مشغول در : 4جدول شماره 

 دوره های آموزشی اطالعا  مربوطه را از ادن جدول استخراج نمادند 

نران، اصناف استان  عناودن دوره های آموزش در صناد  و آموزش اصناف استان را نشان می دهد  کفیه مددران صناد ، صنعت : 5جدول شماره 

 آن مجموعته  رکنانای مرتبط با صناد  مختفد استان را از ادن جدول استخراج و در خصوص ثبت نام کامی توانند اطالعا  مربوط به آموزش ه

 اقدام نمادند 

عناودن دوره های آموزشی جوار دانشهاهی استان را نشان می دهد، دانشجودان دانشهاه ها و مراکتز عفمتی متی تواننتد جهتت       : 6جدول شماره 

 ر اطالعا  الزم را از ادن جدول استخراج نمادند شرکت در دوره های آموزشی مورد نظ

 عنتاودن دوره هتای آموزشتی در آموزشتهاه هتای آزاد فنتی و حرفته ای استتان را نشتان متی دهتد  متقاضتیان شترکت در               : 7جدول شماره 

از ادتن جتدول     هتا را  آموزشتهاه های آزاد فنی و حرفه ای می توانند اطالعا  مربوط به دوره های آموزشتی ادتن    هدوره های آموزشی آموزشها

 استخراج نمادند 

 اطالعا  مربوط به مراکز ثابت آموزشی استان را  نشان می دهد  : 8جدول شماره 

 های آزاد فنی و حرفه ای استان را نشان می دهد  اطالعا  مربوط به آموزشهاه  : 9جدول شماره 

 می دهد  را  نشان 2931سال  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورری تقودم اجرادی آزمون های هماهنگ و ادوا : 11جدول شماره 
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نام کارگاهنام مرکزشھرنام دورهکد دوره
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانقالی باف تابلویی645708
قالی باف درجھ 2پایان دوره راھنمایی761392/09/041392/10/01خیرزن15صبحكارگاه صنایع دستي(بافت)(خواھران)

نداردپایان دوره راھنمایی4801392/07/231392/12/29بلھمرد12صبحلوازم خانگیمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارتعمیرکار دستگاه ھای سرد کننده خانگی و تجاری653492
مرکز شماره بیست و ھشت بردسكنگبھ باف660860

نداردپایان دوره راھنمایی2321392/07/011392/09/16خیرزن15صبحکارگاه شماره 2بردسکن(برادران)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدپداگوژی عمومی621035
نداردکاردانی961392/08/181392/08/28خیرزن25صبحکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره بیست و سھ چنارانخدمات آزمایشگاه مواد غذایی652109
نداردپایان دوره راھنمایی901392/07/101393/02/31خیرمرد18عصرمركز  شھرك صنعتيچناران(برادران)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدتوانایی عیب یابی آبگرمکن دیواری661715
نداردپایان دوره راھنمایی561392/09/111392/09/24خیرمرد15عصرکارگاه تاسیساتنعمتی)

نداردپایان دوره راھنمایی7001392/07/011393/02/22خیرمرد15صبحكارگاه برقمرکز شماره بیست و شش کالت(برادران)کالتبرقکار ساختمان درجھ 6451192

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدآزمایشگر ارشد استحصال و کشت سلولھای بنیادی(جنینی و502004
نداردكارشناسی2551392/08/011392/12/10خیرمرد20عصرکارگاه بیوتکنولوژی(سلولی جانوری)منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھشیرینی پز شیرینی ھای خشک645313
نداردپایان دوره راھنمایی1361392/07/021392/08/09خیرزن15صبحکارگاه شیرینی پزی(خواھران)

مرکز شماره چھارده قوچانتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجھ 6586252
نداردپایان دوره راھنمایی7001392/08/181393/03/18خیرمرد15عصركارگاه تعمیرلوازم خانگيقوچان(برادران،شھید عباسی)

تعمیركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجھ 2پایان دوره راھنمایی4221392/07/131392/11/24بلھمرد16عصرکارگاه لوازم خانگیمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجھ 6528311

ندارددیپلم1381392/09/231392/10/26خیرمرد12یکسرهكارگاه تعمیر تلفنمرکز شماره یازده نیشابور(برادران)نیشابورتعمیرکار تلفن رومیزی وارتباطات داخلی640520
649706ASP.NET با Enterprise مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمھندس در توسعھ وب ھای

نداردکارشناسی4001392/07/011392/11/06خیرزن20صبحکارگاه وبمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم
كارگر عمومي ساختمان درجھ3یا 5سال سابقھ كارپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقھ کار1741392/08/041392/11/09خیرمرد15صبحکارگاه صنایع ساختمانمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورکمک بنای سفت کار درجھ 6581342

برقكار ساختمان درجھ 2پایان دوره راھنمایی3901392/07/061393/02/02خیرمرد16صبحکارگاه برق ساختمانمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابوربرقکار ساختمان درجھ 6497431
مرکز شماره چھل و یک خلیل آباد(دو خلیل آبادتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجھ 6488111

تعمیركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجھ 2پایان دوره راھنمایی4221392/08/261392/12/15خیرمرد18عصرکارگاه تعمیرلوازم خانگیمنظوره)

درجھ 6594102 PLC مرکز شماره ھفت گناباد(برادران،عالمھ گنابادکارور
ندارددیپلم2721392/07/151392/09/25خیرمرد14صبحplcبھلول گنابادی)

مرکز شماره سی و سھ مشھدمکانیک ماشین آالت سنگین راه سازی (عملیات خاکی)655366
نداردپایان دوره راھنمایی7201392/07/011392/09/24خیرمرد20یکسرهکارگاه اتومکانیکمشھد(برادران،تیراژ)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھددستیاری اجرایی امور حقوقی622152
نداردكاردانی301392/08/111392/09/11خیرمرد20عصرکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره چھارده قوچانلولھ کش و نصاب وسایل بھداشتی درجھ 6580181
لولھ کش و نصاب وسایل بھداشتی درجھ 2پایان دوره راھنمایی3691392/07/061393/02/11خیرمرد19صبحكارگاه تاسیساتقوچان(برادران،شھید عباسی)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمدیریت رفتار سازمانی620961
نداردكارشناسی601392/08/221392/09/18خیرزن25صبحکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردكاردانی دامپزشكی‘دامپروری1151392/07/141392/08/12خیرمرد15عصرمرکز ثابت برادرانمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھسرپرست کشتارگاه طیور646069
مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدتوانایی نصب و تعمیرات پکیج شوفاژ گازی دیواری661732

نداردپایان دوره راھنمایی1111392/09/251392/10/25خیرمرد15عصرکارگاه تاسیساتنعمتی)
نداردپایان دوره راھنمایی4201392/07/011392/11/10خیرزن18یکسرهکارگاه صنایع غذاییمرکز شماره دوازده زبرخان(برادران)نیشابورکارور آزمایشگاه مواد غذایی654254
مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارتذھیب کار654871

ندارددیپلم1441392/08/061392/09/26خیرزن12صبحسفالگری(خواھران)
ندارددیپلم2951392/07/061392/09/26خیرزن15صبحنقاشیمرکز شماره سی قوچان(خواھران)قوچاننقاشی روی سفال655132
658764(E-Citizen) نداردپایان دوره راھنمایی771392/09/011392/09/24خیرزن18صبحرایانھمرکز شماره سی و ھفت گناباد (خواھران)گنابادشھروند الکترونیکی

مرکز شماره چھل و سھ جغتای جغتايمانتو دوز642670
نداردپایان دوره راھنمایی1801392/07/201392/09/23خیرزن16صبحکارگاه طراحی ودوخت(خواھران)

مرکز شماره سی و ھشت کاخک(دو گنابادکابینت ساز چوبی درجھ 6577502
درودگر درجھ 2پایان دوره راھنمایی5401392/07/011393/03/11خیرمرد18عصردرودگریمنظوره)

نداردپایان دوره راھنمایی751392/08/111392/09/04خیرمرد12صبحكشاورزيمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارھرس کار656717
نداردپایان دوره  راھنمایی4801392/07/091393/01/28خیرمرد20یکسرهکارگاه برق خودرومرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھتعمیرکار برق خودرو درجھ 6435612
درجھ 6423662 بدون قالب ) نداردپایان دوره راھنمایی1121392/09/091392/10/11خیرزن15صبحصنایع چوبمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورمعرق کار چوب (
نداردپایان دوره راھنمایی821392/07/011392/07/23خیرزن15صبحصنایع چوبمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورمعرق کار ساقھ گندم 642307
642608(E3 ) SMAW نداردپایان دوره راھنمایی2881392/07/271392/10/27خیرمرد15عصركارگاه جوشكاريمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايجوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی
مرکز شماره بیست و سھ چنارانتعمیرکار دستگاه ھای سرد کننده خانگی و تجاری661875

نداردپایان دوره راھنمایی4801392/07/011393/04/01خیرمرد15عصرمركز برادرانچناران(برادران)

مرکز شماره سی و سھ مشھداپراتور لودر655073
گواھینامھ پایھ 2پایان دوره راھنمایی1601392/08/181392/10/03خیرمرد15صبحکارگاه اتومکانیک سنگینمشھد(برادران،تیراژ)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدکنترلر کیفیت571013
نداردفوق دیپلم مھندسی1471392/07/131392/08/15خیرزن20صبحکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدمتصدی کافی شاپ درھتل661537
ندارددیپلم2081392/09/161392/11/16خیرزن20صبحکارگاه کافی شاپمنظوره،ھتلداری و گردشگری)

– عنوان دوره ھای آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان خراسان رضوی جدول شماره 1
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– عنوان دوره ھای آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان خراسان رضوی جدول شماره 1

مرکز شماره سھ مشھد(برادران،سنجش مشھدکمک بنای سفت کار درجھ 6463762
كارگر عمومي ساختمان درجھ3یا 5سال سابقھ كارپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقھ کار1741392/07/011392/11/07خیرمرد21صبحکارگاه صنایع ساختمانثامن)

658762(E-Citizen) نداردپایان دوره راھنمایی771392/08/011392/08/27خیرزن18صبحرایانھمرکز شماره سی و ھفت گناباد (خواھران)گنابادشھروند الکترونیکی

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدایمنی کارگاه659704
کاربا نرم افزار آفیسدیپلم611392/07/031392/08/07خیرمرد14صبحایمنی وبھداشتنعمتی)

مرکز شماره ھفت گناباد(برادران،عالمھ گنابادتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6572942
نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/08/161392/12/15خیرمرد15یکسرهمکانیک درجھ یکبھلول گنابادی)

مرکز شماره بیست و سھ چنارانکارور آزمایشگاه دریافت شیر خام652061
ندارددیپلم821392/07/101392/12/28خیرمرد18عصرمركز  شھرك صنعتيچناران(برادران)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدسردخانھ فریونی سطح 6569901
نداردکاردانی301392/09/111392/09/17خیرمرد14عصرکارگاه تاسیساتنعمتی)

نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/07/011393/02/28خیرمرد15صبحكالت-مرکز شماره بیست و شش کالت(برادران)کالتتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6450442

مرکز شماره سی و دو تربت حیدریھ تربت حیدریھشیرینی پز بدون فر (اجاق کار)662244
نداردپایان دوره راھنمایی601392/07/281392/09/03خیرزن14صبحکارگاه صنایع غذایی(خواھران)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمیکروکنترلرھا در روبوتیک   623413
سخت افزار روبوتیكدیپلم1221392/07/021392/09/10خیرمرد20عصرکارگاه رباتیکمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/08/181393/02/31بلھمرد14یکسرهكارگاه اتومكانیكمرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران)تربت حیدریھتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6579172
نداردراھنمایی10901392/07/131393/03/31بلھمرد16یکسرهكارگاه برق صنعتيمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزبرقکار صنعتی درجھ 6528292
646264(UT) مرکز شماره بیست و سھ چنارانآزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی

ندارددیپلم1841392/09/201392/11/28خیرمرد15صبحكارگاه جوشكاري و بازرسي جوشچناران(برادران)

مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانمنبت معرق کار درجھ 6490932
نداردپایان دوره راھنمایی4001392/07/011392/11/27خیرزن15صبحكارگاه صنایع چوب(خواھران)

سال سابقھ کاریا بیسواد با 7سال س2701392/08/041392/11/01خیرمرد12صبحکارگاه عمرانمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزواربنای سفت کار درجھ 6552361 سال سابقھپنجم ابتدایی یا 5 کمک بنای سفت کار یا 10

مرکز شماره چھل و یک خلیل آباد(دو خلیل آبادشیرینی پز شیرینی ھای خشک648955
نداردپایان دوره راھنمایی1361392/07/061392/08/09خیرزن15صبحشیرینی پزمنظوره)

مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدمتصدی کافی شاپ(قھوه سرا)661656
ندارددیپلم821392/08/251392/09/24خیرمرد20عصرکارگاه کافی شاپمنظوره،ھتلداری و گردشگری)

درجھ 6565201 ICDL درجھ 2دیپلم981392/07/151392/08/09خیرزن14یکسرهکارگاه رایانھمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابوررایانھ کار ICDL رایانھ كار
مرکز شماره سی و سھ مشھداپراتور لیفتراک655042

گواھینامھ پایھ 2پایان دوره راھنمایی1501392/07/011392/08/13خیرمرد15صبحکارگاه اتومکانیک سنگینمشھد(برادران،تیراژ)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدایمنی کارگاه659753
کاربا نرم افزار آفیسدیپلم611392/08/081392/09/12خیرمرد14صبحایمنی وبھداشتنعمتی)

مرکز شماره چھارده قوچانتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6578952
نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/07/061393/02/31خیرمرد19صبحكارگاه اتومكانیكقوچان(برادران،شھید عباسی)

مباني برق خودروپایان دوره  راھنمایی451392/09/021392/09/20خیرمرد14عصرکارگاه مشترک سایپامرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابوربرق و تزئینات پراید658243
مرکز شماره چھل و ھفت  خواف خوافقالی باف تابلویی 654706

نداردپایان دوره راھنمایی761392/07/211392/08/19خیرزن20صبحکارگاه قالی بافی و گلیم بافی(خواھران)

نداردپایان دوره راھنمایی4501392/07/011393/03/20خیرمرد12یکسرهكارگاه برق صنعتيمرکز شماره سی و نھ مھ والت(برادران)مھ والتمونتاژ کار و نصاب تابلوھای برق659132

مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھپرورش دھنده ماھیان گرم آبی645531
ندارددیپلم1101392/08/051392/09/05خیرزن15صبحکشاورزی اموردامی و آبزیان(خواھران)

تعمیركار اتومبیل ھاي سواري بنزیني درجھ 2دیپلم8001392/07/061393/03/27خیرمرد12صبحکارگاه اتومکانیکمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6536051

مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارخیاط لباس زیر زنانھ653790
نداردپایان دوره راھنمایی3301392/08/291392/12/28خیرزن15صبحکارگاه خیاطی(خواھران)

مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانالگو ساز و برشکار لباس زنانھ (تکدوزی)646464
نازك دوز زنانھ درجھ2پایان دوره راھنمایی4901392/07/161392/11/30خیرزن15عصركارگاه طراحي و دوخت(خواھران)

مرکز شماره ھفت گناباد(برادران،عالمھ گنابادتعمیرکار برق خودرو درجھ 6571932
نداردپایان دوره  راھنمایی4801392/07/011392/09/20خیرمرد15یکسرهبرق خودروبھلول گنابادی)

كارور عمومي رایانھ شخصيپایان دوره راھنمایی2001392/08/111392/09/28خیرزن14صبحکارگاه رایانھمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابورطراح گرافیک رایانھ ای656538
نداردپایان دوره راھنمایی6401392/07/061393/02/31خیرمرد12یکسرهکارگاه تراشکاریمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورتراشکار درجھ 6619902
مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدپرورش دھنده گیاھان آپارتمانی656412

نداردپایان دوره  راھنمایی1121392/09/071392/10/04خیرمرد14صبحکارگاه کشاورزینعمتی)

564423ASP.NET با Enterprise مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمھندس در توسعھ وب ھای
نداردکارشناسی4001392/07/011392/12/11خیرمرد20عصرکارگاه وبمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

درجھ 6424652 PLC ندارددیپلم2721392/07/271392/10/05خیرمرد16عصركارگاه برقمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايکارور
مرکز شماره ھفت گناباد(برادران،عالمھ گنابادپنوماتیک کار صنعتی661777

ندارددیپلم2881392/07/011392/09/12خیرمرد18عصرھیدرولیک و پنوماتیکبھلول گنابادی)

نداردپایان دوره راھنمایی1151392/08/181392/09/28خیرزن15صبحكارگاه كشاورزيمرکز شماره چھل و پنج درگز (خواھران)درگزپرورش دھنده قارچ صدفی652376

500689Primavera Enterp مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار
نداردكارشناسی401392/07/131392/07/16خیرمرد20عصرکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردپایان دوره راھنمایی4701392/09/161392/11/10خیرزن15یکسرهمنبتمرکز شماره سی قوچان(خواھران)قوچانمنبت کار درجھ 6552482
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

– عنوان دوره ھای آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان خراسان رضوی جدول شماره 1

مرکز شماره سھ مشھد(برادران،سنجش مشھدکمک بنای سفت کار درجھ 6463432
كارگر عمومي ساختمان درجھ3یا 5سال سابقھ كارپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقھ کار1741392/07/011392/11/05خیرمرد21صبحکارگاه صنایع ساختمانثامن)

نداردپایان دوره راھنمایی1651392/08/011392/09/12خیرمرد15صبحمرکز ثابت برادرانمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھپرورش دھنده قارچ دکمھ ای646381
مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھمانتو دوز571995

نداردپایان دوره راھنمایی1801392/07/031392/08/26خیرزن20صبحطراحی دوخت(خواھران)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدتراشکار درجھ 6573131
تراشكار درجھ 2پایان دوره راھنمایی5201392/08/191392/11/26خیرمرد14یکسرهکارگاه تراشکارینعمتی)

مرکز شماره بیست و ھشت بردسكنرودوز سنتی درجھ 6608751
رودوز سنتی درجھ 2پایان دوره راھنمایی2401392/07/131392/09/23خیرزن15صبحکارگاه شماره 4بردسکن(برادران)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدپداگوژی عمومی622138
نداردکاردانی301392/09/251392/10/02خیرمرد25عصرکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارقالی باف درجھ 6539252
پایان دوره راھنمایي4501392/07/011392/12/14خیرزن12صبحکارگاه قالی بافی(خواھران)

مرکز شماره سی و دو تربت حیدریھ تربت حیدریھچادر دوز662168
نداردپایان دوره راھنمایی1751392/07/271392/09/27خیرزن15صبحکارگاه ھنر ھای دستی(خواھران)

663937(ms) مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارتکنسین پشتیبانی برنامھ ھای کاربردی کاربران
نداردکاردانی2281392/07/011392/09/23خیرزن14صبحکامپیوتر(خواھران)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدسیستم سوخت رسانی انژکتوری زانتیا657543
سیستم سوخت رساني پرایدپایان دوره راھنمایی451392/08/181392/08/27خیرمرد14عصرکارگاه سایپانعمتی)

652825(E3 ) SMAW نداردپایان دوره راھنمایی2881392/07/131392/10/16بلھمرد18صبحكارگاه جوشكاريمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزجوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی
620977H.R.M مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمدیریت منابع انسانی

نداردكارشناسی601392/09/191392/09/30خیرزن25صبحکارگاه غیرفنی2منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره چھل و چھار چناران چناراننقاشی روی چرم648767
نداردپایان دوره راھنمایی3101392/07/011392/10/24خیرزن15صبحكارگاه ھنرھاي تجسمي(خواھران)

نداردپایان دوره راھنمایی1301392/08/041392/10/05خیرمرد12عصركارگاه تعمیر تلفنمرکز شماره یازده نیشابور(برادران)نیشابورتعمیرکار تلفن ھمراه640524
درجھ 6456012 PLC مرکز شماره بیست و چھار سرخسکارور

ندارددیپلم2721392/07/061393/02/25خیرمرد16یکسرهكارگاه برق صنعتيسرخس(برادران)

مرکز شماره بیست و دو بجستانسری دوز سرویس خواب653856
نداردپایان دوره راھنمایی1101392/08/251392/09/23خیرزن15صبحکارگاه خیاطیبجستان(برادران)

مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدآشپز غذاھای فوری661795
ندارددیپلم781392/07/141392/08/14خیرمرد20عصرکارگاه فست فودمنظوره،ھتلداری و گردشگری)

نداردپایان دوره راھنمایی4801392/07/011392/12/15خیرمرد18یکسرهتاسیساتمرکز شماره دوازده زبرخان(برادران)نیشابورتعمیرکار دستگاه ھای سرد کننده خانگی و تجاری654574
مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدآشپز غذاھای فوری661965

ندارددیپلم781392/08/071392/09/07خیرزن20صبحکارگاه فست فودمنظوره،ھتلداری و گردشگری)
نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقھ كار501392/07/061392/08/01خیرمرد15صبحکارگاه صنایع ساختمانمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورکارگر عمومی بنای سفت کار درجھ 6571543
نداردپایان دوره راھنمایی851392/09/021392/09/28خیرزن15یکسرهفراوري خشكبارمرکز شماره دوازده زبرخان(برادران)نیشابورعمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن 654501
مرکز شماره بیست و چھار سرخسقالی باف تابلویی 663933

نداردپایان دوره راھنمایی761392/07/201392/08/12خیرزن16عصركارگاه صنایع دستي بافتسرخس(برادران)

نداردپایان دوره راھنمایی931392/07/011392/07/30خیرمرد14عصركارگاه برق ساختمانمرکز شماره سی و نھ مھ والت(برادران)مھ والتکارگر عمومی برق ساختمان درجھ 6590273

503026ABAQUSمرکز شماره شش مشھد(دو مشھدتحلیلگر
نداردکارشناسی601392/08/141392/09/20خیرمرد20عصرنرم افزارھای تخصصیمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردپایان دوره راھنمایی3001392/07/101392/12/22خیرمرد16یکسرهکارگاه جوشکاریمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابورلولھ کش گاز خانگی و تجاری650033
657212UPVC مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھددر و پنجره ساز پروفیل

ندارددیپلم1101392/09/101392/10/07خیرمرد14صبحکارگاه upvcنعمتی)
و E3پایان دوره راھنمایی3201392/07/011392/11/06خیرمرد15یکسرهکارگاه جوشکاریمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھجوشکار گاز محافظ آرگون643846 جوشکار گاز درجھ 2
درجھ 6612362 CNC مرکز شماره یک مشھد(برادران)مشھدفرز کارCNC فرزكار درجھ 2دیپلم2801392/07/151392/10/07خیرمرد15صبحکارگاه
مرکز شماره بیست و دو بجستانلولھ کش گاز خانگی و تجاری656835

نداردپایان دوره راھنمایی7001392/07/011393/02/27خیرمرد20یکسرهکارگاه جوشکاریبجستان(برادران)

مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارسفره آرای عقد654306
نداردپایان دوره راھنمایی1201392/08/111392/09/23خیرزن12صبحھنرھای تزئینی(خواھران)

ندارددیپلم1101392/07/061392/07/30خیرزن20عصرکارگاه طراحی دوختمرکز شماره چھار مشھد(خواھران،نجمھ)مشھددوزنده لباس مبل660535

مرکز شماره بیست و سھ چنارانکمک بنای سفت کار درجھ 6508622
كارگر عمومي ساختمان درجھ3یا 5سال سابقھ كارپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقھ کار1741392/09/051392/11/08خیرمرد15صبحعمرانچناران(برادران)

نداردپایان دوره راھنمایی1281392/07/271392/09/03خیرزن15صبحصنایع چوبمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورسوخت نگار چوب و نی 642321
مرکز شماره بیست و پنج فریمانبرقکار ساختمان درجھ 6612882

نداردپایان دوره راھنمایی7001392/07/011393/02/31خیرمرد16یکسرهکارگاه تعمیر ماشینھای الکتریکیفریمان(برادران)

مرکز شماره بیست و چھار سرخسدرودگر درجھ 6459142
نداردپایان دوره راھنمایی8301392/08/181393/02/25خیرمرد12یکسرهكارگاه درودگريسرخس(برادران)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدتکنسین تجھیزات شبکھ ھای کوچک 620868
نداردکاردانی3041392/07/111392/12/13خیرزن20صبحکارگاه شبکھمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارتزئین کننده فضای داخلی655407
نداردپایان دوره راھنمایی1761392/09/131392/11/17خیرزن12صبحنقشھ کشی(خواھران)

646165(PT) مرکز شماره بیست و سھ چنارانآزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ
ندارددیپلم1001392/07/011392/08/06خیرمرد15صبحكارگاه جوشكاري و بازرسي جوشچناران(برادران)
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

– عنوان دوره ھای آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان خراسان رضوی جدول شماره 1

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمدیر سرویس دھنده ھای مایکروسافت 570767
نداردکاردانی4161392/08/011392/12/08خیرمرد20صبحکارگاه شبکھمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

درجھ 6587741 بدون قالب ) درجھ 2پایان دوره راھنمایی961392/07/021392/07/23خیرزن18صبحمعرقمرکز شماره سی و ھفت گناباد (خواھران)گنابادمعرق کار چوب ( بدون قالب ) معرق کار چوب  (

نداردپایان دوره  راھنمایی4801392/08/181392/12/14بلھمرد14یکسرهكارگاه برق خودرومرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران)تربت حیدریھتعمیرکار برق خودرو درجھ 6623582

درجھ 6592512 PLC مرکز شماره چھارده قوچانکارور
ندارددیپلم2721392/07/131392/09/28خیرمرد19صبحكارگاه plcقوچان(برادران،شھید عباسی)

نداردپایان دوره  راھنمایی1791392/09/231392/11/14خیرزن15صبحگرافیکمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورچاپ باتیک657430
مرکز شماره بیست و دو بجستانروبان دوز653495

نداردپایان دوره راھنمایی2101392/07/011392/08/29خیرزن12صبحکارگاه دوخت ھای سنتیبجستان(برادران)

مرکز شماره چھارده قوچاندریل کار و اره کار658628
نداردپایان دوره راھنمایی661392/08/041392/09/28خیرمرد15عصرکارگاه تراشکاریقوچان(برادران،شھید عباسی)

نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/07/061392/12/22بلھمرد18عصركارگاه اتومكانیكمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6528222
مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدتھویھ مطبوع پراید و زانتیا657563

نداردپایان دوره راھنمایی451392/08/281392/09/07خیرمرد14عصرکارگاه سایپانعمتی)

مرکز شماره چھل و یک خلیل آباد(دو خلیل آبادشلوار دوز 651168
ندارددیپلم1081392/07/131392/08/15خیرزن20صبحکارگاه خیاطیمنظوره)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدپداگوژی عمومی622136
نداردکاردانی301392/09/171392/09/24خیرمرد25عصرکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره چھل و یک خلیل آباد(دو خلیل آبادپارچھ ساز تزیینی648478
ندارددیپلم901392/07/011392/08/15خیرزن18صبحکارگاه خیاطیمنظوره)

با نرم-افزار502457 ARC GIS مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدکارور سیستم اطالعات جغرافیایی
نداردکاردانی501392/08/041392/08/25خیرمرد20عصرتکنولوژی ساختمانمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/07/061393/03/20خیرمرد20یکسرهکارگاه برق خودرومرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6435342
نداردپایان دوره راھنمایی1171392/08/251392/09/28خیرمرد12صبحكارگاه نقاشي ساختمانمرکز شماره یازده نیشابور(برادران)نیشابورنصاب کاغذ دیواری ، موکت و پارکت642713
مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدبازاریاب بیمھ659412

ندارددیپلم901392/07/141392/08/25خیرزن20صبحکالس 3منظوره،ھتلداری و گردشگری)
نداردپایان دوره راھنمایی851392/07/011392/07/30خیرزن15یکسرهفراوري خشكبارمرکز شماره دوازده زبرخان(برادران)نیشابورعمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن 654404
مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانکیف دوز 646437

نداردپایان دوره  راھنمایی2281392/08/071392/10/30خیرزن15صبحکارگاه صنایع نساجی(خواھران)
656611SMAW نداردپایان دوره راھنمایی4961392/07/061392/10/19خیرمرد15یکسرهکارگاه جوشکاریمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورجوشکارسازه ھای فوالدی با فرایند
نداردپایان دوره راھنمایی1741392/09/021392/11/05خیرزن15صبحكارگاه چوبمرکز شماره چھل و پنج درگز (خواھران)درگزقلم زن روی چوب652433

نداردراھنمایی10901392/07/201393/04/31خیرمرد14یکسرهكارگاه برقمرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران)تربت حیدریھبرقکار صنعتی درجھ 6618112

مرکز شماره سی و ھشت کاخک(دو گنابادتعمیرکار برق خودرو درجھ 6579372
نداردپایان دوره  راھنمایی4801392/07/011392/12/28خیرمرد18عصرمکانیکمنظوره)

نداردپایان دوره راھنمایی1131392/08/131392/09/12خیرمرد15عصرمرکز ثابت برادرانمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھبکارگیری جنبھ ھای بھداشتی در پرورش گاو646112
نداردپایان دوره راھنمایی6561392/07/091392/11/27خیرزن20یکسرهکارگاه ھنرھای تجسمیمرکز شماره چھار مشھد(خواھران،نجمھ)مشھدحجم ساز درجھ 6584322

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدتعمیرکار برق خودرو درجھ 6575882
نداردپایان دوره  راھنمایی4801392/09/091392/12/15خیرمرد14عصرکارگاه سایپانعمتی)

نداردپایان دوره راھنمایی2401392/07/011392/09/18خیرمرد20یکسرهکارگاه تاسیسات گازسوزمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھتعمیرکار آبگرمکن دیواری643720
مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدپرورش دھنده گل در فضای آزاد656382

نداردپایان دوره راھنمایی1571392/07/271392/09/06خیرمرد14صبحکارگاه کشاورزینعمتی)

مرکز شماره بیست و دو بجستانتعمیرکار دستگاه ھای سرد کننده خانگی و تجاری662492
نداردپایان دوره راھنمایی4801392/07/011392/11/24خیرمرد15یکسرهکارگاه تاسیساتبجستان(برادران)

نداردپایان دوره راھنمایی2491392/08/181392/09/28خیرزن15یکسرهگرافیکمرکز شماره سی قوچان(خواھران)قوچانکارور گرافیک مقدماتی655322
نداردپایان دوره راھنمایی451392/07/061392/07/24خیرمرد14عصرکارگاه مشترک سایپامرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورسیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید658225
نداردپایان دوره  راھنمایی521392/09/041392/09/20خیرمرد15صبحکشاورزیمرکز شماره ھفده کاشمر(برادران)کاشمرتولید کننده ورمی کمپوست 650611
مرکز شماره چھل و سھ جغتای جغتايروبان دوز642706

نداردپایان دوره راھنمایی2101392/07/241392/09/26خیرزن15صبحکارگاه صنایع دستی(خواھران)

مرکز شماره بیست و پنج فریمانبرقکار صنعتی درجھ 6612632
نداردراھنمایی10901392/07/011393/02/31خیرمرد16یکسرهکارگاه برق صنعتیفریمان(برادران)

ندارددیپلم1381392/08/181392/09/21خیرمرد12یکسرهكارگاه تعمیر تلفنمرکز شماره یازده نیشابور(برادران)نیشابورتعمیرکار تلفن رومیزی وارتباطات داخلی640519
پرورش دھنده گیاھان آپارتمانيپایان دوره  راھنمایی1241392/07/101392/08/15خیرزن20صبحکارگاه کشاورزیمرکز شماره یک مشھد(برادران)مشھدتولید کننده تراریوم 653296

659446Proteus نداردكاردانی401392/09/121392/09/20خیرزن20یکسرهکارگاه الکترونیکمرکز شماره چھار مشھد(خواھران،نجمھ)مشھدتحلیل الکترونیکی با نرم افزار

برقكار ساختمان درجھ 2پایان دوره راھنمایی3901392/07/011393/02/25خیرمرد15صبحكارگاه برقمرکز شماره بیست و شش کالت(برادران)کالتبرقکار ساختمان درجھ 6452011

502083PCR-RT,PCR مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدفن ورز آزمایشگاه آزمایشگر
نداردكارشناسی501392/08/011392/09/28خیرمرد15عصرکارگاه بیوتکنولوژی(سلولی جانوری)منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

– عنوان دوره ھای آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان خراسان رضوی جدول شماره 1

نداردپایان دوره راھنمایی4501392/07/021393/04/12خیرمرد16یکسرهکارگاه برق صنعتیمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابورمونتاژ کار و نصاب تابلوھای برق654310
ندارددیپلم901392/08/181392/09/13خیرزن20صبحآشپزیمرکز شماره سی و ھفت گناباد (خواھران)گنابادکیک ساز و تر ساز658825
نداردپایان دوره راھنمایی781392/07/131392/08/07خیرمرد12صبحكشاورزيمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارپیوند زن درختان باغی656684
نداردپایان دوره راھنمایی1101392/09/231392/11/02خیرمرد15صبحکشاورزیمرکز شماره ھفده کاشمر(برادران)کاشمرپرورش دھنده توت فرنگی650613
مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمبانی روبوتیک  649981

ندارددیپلم1361392/07/011392/09/27خیرمرد20عصرکارگاه رباتیکمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم
كارگر عمومي ساختمان درجھ3یا 5سال سابقھ كارپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقھ کار1741392/08/041392/11/09خیرمرد15صبحکارگاه صنایع ساختمانمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورکمک بنای سفت کار درجھ 6581422

649988SMAW نداردپایان دوره راھنمایی4961392/07/061393/05/11خیرمرد16یکسرهکارگاه جوشکاریمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابورجوشکارسازه ھای فوالدی با فرایند
651106(UT) ندارددیپلم1841392/08/261392/10/14خیرمرد15صبحكارگاه جوشكاريمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايآزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی
مرکز شماره ھفت گناباد(برادران،عالمھ گنابادنصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدی659727

ندارددیپلم1301392/07/151392/08/30خیرمرد14عصرانرژیھای نوبھلول گنابادی)
نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/07/011393/03/29خیرمرد15یکسرهکارگاه تعمیر اتومبیل سواریمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6567472
نداردپایان دوره راھنمایی1341392/08/111392/09/18خیرزن15صبحگرافیکمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورنقاش مدادرنگی کار642473
سال سابقھپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقھ کار1771392/07/061392/08/23خیرمرد12صبحكارگاه نقاشي ساختمانمرکز شماره یازده نیشابور(برادران)نیشابورکمک نقاش ساختمان درجھ 5221832 گواھینامھ كارگر عمومي نقاش ساختمان یا 5

مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانسوخت نگار چوب و نی649177
نداردپایان دوره راھنمایی1281392/08/221392/10/07خیرزن15عصركارگاه صنایع چوب(خواھران)

657131UPVC مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھددر و پنجره ساز پروفیل
ندارددیپلم1101392/07/141392/08/11خیرمرد14صبحکارگاه upvcنعمتی)

نداردلیسانس مھندسی باغبانی601392/09/281392/10/15خیرمرد15صبحمرکز ثابت برادرانمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھپرورش دھنده انار646465
نداردپایان دوره راھنمایی4201392/07/011392/11/10خیرزن18یکسرهکارگاه صنایع غذایی2مرکز شماره دوازده زبرخان(برادران)نیشابورکارور آزمایشگاه مواد غذایی654302
نداردپایان دوره راھنمایی1751392/08/071392/09/27خیرزن15صبحطراحی دوختمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورچادر دوز642399
655158AUTO CADكارور عمومي رایانھ شخصيپایان دوره راھنمایی961392/07/061392/08/06خیرزن15صبحنقشھ کشیمرکز شماره سی قوچان(خواھران)قوچانکارور

با نرم-افزار586755 ARC GIS مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدکارور سیستم اطالعات جغرافیایی
نداردکاردانی501392/09/021392/09/23خیرمرد15عصرمیکروکنترلرودیجیتالمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردپایان دوره راھنمایی6881392/07/201393/03/29خیرمرد14یکسرهکارگاه فرزکاریمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورفرزکار درجھ 6606212
مرکز شماره سی و ھشت کاخک(دو گناباددرودگر درجھ 6578882

نداردپایان دوره راھنمایی8301392/07/011393/02/22خیرمرد18صبحدرودگریمنظوره)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدگزارش نویسی621005
ندارددیپلم401392/08/121392/09/03خیرمرد25عصرکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردپایان دوره راھنمایی561392/07/091392/08/09خیرمرد15صبحکارگاه برق خودرومرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھتعمیر و رفع عیب آلترناتور654299
مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھاصول آماده سازی استخر‘تغذیھ  و بھداشت ماھیان سردآب645628

ندارددیپلم65.51392/09/091392/09/25خیرزن15صبحکشاورزی اموردامی و آبزیان(خواھران)
نداردپایان دوره راھنمایی1251392/07/011392/08/06خیرزن15صبحگرافیکمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورتذھیب کار پشت شیشھ642453
ندارددیپلم4001392/07/271392/10/11خیرمرد20یکسرهکارگاه فیروزه تراشیمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھگوھر تراش643486
مرکز شماره بیست و سھ چنارانتعمیرکار آبگرمکن دیواری661934

نداردپایان دوره راھنمایی2401392/07/011392/12/06خیرمرد15صبحمركز برادرانچناران(برادران)
معرق کار درجھ 2پایان دوره راھنمایی6201392/08/181392/12/15خیرزن15یکسرهمعرقمرکز شماره سی قوچان(خواھران)قوچانمعرق کار درجھ 6552681
ندارددیپلم1381392/07/131392/08/16خیرمرد12یکسرهكارگاه تعمیر تلفنمرکز شماره یازده نیشابور(برادران)نیشابورتعمیرکار تلفن رومیزی وارتباطات داخلی640518
كشتكار گلخانھ ھاي خاكيپایان دوره راھنمایی1421392/09/161392/10/19خیرمرد15یکسرهکارگاه کشاورزیمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورکشتکار گلخانھ ھای ھیدروپونیک662260
646408(E3 ) SMAW مرکز شماره بیست و سھ چنارانجوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی

نداردپایان دوره راھنمایی2881392/07/011392/10/21خیرمرد15عصركارگاه جوشكاري و بازرسي جوشچناران(برادران)

درجھ 663372 مرکز شماره سی و شش گناباد گنابادتعمیرکار خودروھای تجاری (سنگین و نیمھ سنگین)
نداردپایان دوره  راھنمایی8801392/08/011392/12/15خیرمرد16یکسرهدیزل(برادران،شعبھ دو)

نداردپایان دوره راھنمایی2451392/07/011392/08/29خیرزن20یکسرهکارگاه طراحی دوختمرکز شماره چھار مشھد(خواھران،نجمھ)مشھدتریکودوز660629

مرکز شماره ھفت گناباد(برادران،عالمھ گنابادبرقکار ساختمان درجھ 6575422
نداردپایان دوره راھنمایی7001392/08/161392/12/15خیرمرد15یکسرهبرق صنعتیبھلول گنابادی)

مرکز شماره بیست و سھ چناراننمونھ برداری مواد غذایی652086
نداردپایان دوره راھنمایی1681392/07/101393/03/31خیرمرد18صبحمركز  شھرك صنعتيچناران(برادران)

6573343Dhome نداردکارشناسی301392/09/111392/09/18خیرزن15صبحکارگاه نقشھ کشیمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورطراحی فضای داخلی منزل مسکونی با نرم افزار
نداردپایان دوره راھنمایی661392/07/011392/07/21خیرمرد15صبحكالت-مرکز شماره بیست و شش کالت(برادران)کالتدریل کار و اره کار645092

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھددستیار تحقیق سطح 6209331
نداردكاردانی401392/07/291392/08/20خیرزن25صبحکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردپایان دوره راھنمایی3721392/07/021392/11/24خیرمرد20یکسرهکارگاه تاسیسات گازسوزمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھتعمیرکار پکیج شوفاژ گازی643598
مرکز شماره چھارده قوچانبرقکار ساختمان درجھ 6586241

برقكار ساختمان درجھ 2پایان دوره راھنمایی3901392/08/181392/12/15خیرمرد15صبحكارگاه برق صنعتيقوچان(برادران،شھید عباسی)
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

– عنوان دوره ھای آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان خراسان رضوی جدول شماره 1

نداردپایان دوره راھنمایی7001392/07/131393/02/10بلھمرد16صبحکارگاه لوازم خانگیمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجھ 6528302
نداردراھنمایی10901392/09/211393/04/24خیرمرد15یکسرهکارگاه برق صنعتیمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھبرقکار صنعتی درجھ 6440692
درجھ 6491592 بدون قالب ) مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانمعرق کار چوب (

نداردپایان دوره راھنمایی1121392/07/011392/08/21خیرزن15عصركارگاه صنایع چوب(خواھران)
نداردپایان دوره راھنمایی1651392/08/041392/09/27خیرزن15صبحکارگاه کشاورزیمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورپرورش دھنده قارچ دکمھ ای656503
نداردپایان دوره راھنمایی7001392/07/061393/06/03خیرمرد16صبحکارگاه برق ساختمانمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابوربرقکار ساختمان درجھ 6497202
مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدآشپز غذاھای فوری661809

ندارددیپلم781392/08/251392/09/24خیرمرد20عصرکارگاه فست فودمنظوره،ھتلداری و گردشگری)
درجھ یک656520 ICDL درجھ 2سوم راھنمایی981392/07/151392/08/09خیرزن14یکسرهکارگاه رایانھمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابوررایانھ کار ICDL رایانھ كار
مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارکیف دوز 655289

نداردپایان دوره  راھنمایی2281392/07/011392/09/23خیرزن12صبحکارگاه خیاطی(خواھران)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدپداگوژی عمومی622140
نداردکاردانی301392/08/111392/08/18خیرمرد25عصرکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره چھارده قوچانلولھ کش و نصاب وسایل بھداشتی درجھ 6579911
لولھ کش و نصاب وسایل بھداشتی درجھ 2پایان دوره راھنمایی3691392/07/061393/01/26خیرمرد19صبحكارگاه تاسیساتقوچان(برادران،شھید عباسی)

درجھ 6591522 Mechanical Desktop نقشھ كش و طراح بھ كمك رایانھدیپلم2201392/09/021392/11/15خیرزن20عصرکارگاه نقشھ کش صنعتیمرکز شماره چھار مشھد(خواھران،نجمھ)مشھدکاربر

مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانتولیدکننده ورمی کمپوست645267
نداردپایان دوره راھنمایی691392/07/231392/08/19خیرزن15صبحكارگاه كشاورزي(باغي-زراعي)(خواھران)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدسردخانھ فریونی سطح 6570441
نداردکاردانی301392/09/251392/10/03خیرمرد14عصرکارگاه تاسیساتنعمتی)

مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارسفره آرا654251
نداردپایان دوره راھنمایی1021392/07/011392/08/07خیرزن12صبحھنرھای تزئینی(خواھران)

ویترای )648801 مرکز شماره چھل و چھار چناران چناراننقاش شیشھ ھای تزئینی (
نداردپایان دوره راھنمایی1701392/08/061392/10/11خیرزن15عصركارگاه ھنرھاي تجسمي(خواھران)

مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارمعرق کار ساقھ گندم 654826
نداردپایان دوره راھنمایی821392/07/061392/08/05خیرزن12صبحسفالگری(خواھران)

مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھقالی باف تابلویی644032
قالی باف درجھ 2پایان دوره راھنمایی761392/09/011392/09/26خیرزن20عصرکارگاه قالی بافی(خواھران)

كارگر عمومي برقكار ساختمانپایان دوره راھنمایی3031392/07/201392/10/20خیرمرد15عصربرق ساختمانمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايکمک برقکار ساختمان درجھ 6424892

مرکز شماره ھفت گناباد(برادران،عالمھ گنابادتعمیرکار دستگاه ھای سرد کننده خانگی و تجاری657385
نداردپایان دوره راھنمایی4801392/07/011392/11/13خیرمرد15صبحتاسیساتبھلول گنابادی)

كارور عمومي رایانھ شخصيپایان دوره راھنمایی2001392/08/111392/09/28خیرزن14صبحکارگاه رایانھمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابورطراح گرافیک رایانھ ای656538

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدطراح شبکھ ھای فیبر نوری509009
ندارددیپلم2171392/07/091392/11/10خیرزن20صبحکارگاه فیبرنوریمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدپداگوژی عمومی622132
نداردکاردانی301392/09/091392/09/16خیرزن25صبحکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

621307AVR مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدطراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده
طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتالدیپلم2721392/07/011392/12/07خیرمرد20عصرمیکروکنترلرودیجیتالمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

642559(PT) ندارددیپلم1001392/07/271392/08/25خیرمرد15صبحكارگاه جوشكاريمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايآزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ
مرکز شماره بیست و سھ چنارانتعمیرکار آبگرمکن دیواری661808

نداردپایان دوره راھنمایی2401392/07/011392/11/26خیرمرد15صبحمركز برادرانچناران(برادران)
نداردپایان دوره  راھنمایی521392/08/181392/09/03خیرزن20صبحکارگاه کشاورزیمرکز شماره یک مشھد(برادران)مشھدتولید کننده ورمی کمپوست 653301
570287Safe مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدتحلیلگر و طراح پی با برنامھ

نداردکاردانی561392/07/131392/08/13خیرمرد20عصرکارگاه وبمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم
نداردپایان دوره راھنمایی1141392/09/161392/10/18خیرزن12صبحفنی وحرفھ ای خواھرانمرکز شماره چھل مھ والت(خواھران)مھ والتمعرق کار چرم659297
646365CO مرکز شماره بیست و سھ چنارانجوشکار گاز محافظ 2

نداردپایان دوره راھنمایی5601392/07/011393/02/01خیرمرد15صبحكارگاه جوشكاري و بازرسي جوشچناران(برادران)
نداردپایان دوره راھنمایی851392/08/011392/08/30خیرزن15یکسرهفراوري خشكبارمرکز شماره دوازده زبرخان(برادران)نیشابورعمل آور میوه و سبزیجات با دستگاه خشک کن 654426
نداردپایان دوره راھنمایی1651392/07/031392/09/04خیرمرد15صبحکشاورزیمرکز شماره ھفده کاشمر(برادران)کاشمرپرورش دھنده قارچ دکمھ ای650605
621294Architect Realtime مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدطراح فضای سبز با کمک نرم افزار

كارور عمومي رایانھ شخصيكارداني129.61392/08/201392/11/09خیرزن20صبحنرم افزارھای تخصصیمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدتوانایی نصب و تعمیرات پکیج شوفاژ گازی دیواری661639
نداردپایان دوره راھنمایی1111392/07/131392/08/11خیرمرد15عصرکارگاه تاسیساتنعمتی)

مرکز شماره بیست و سھ چنارانکارور آزمایشگاه مواد غذایی652044
نداردپایان دوره راھنمایی4201392/07/101393/05/30خیرمرد18صبحمركز  شھرك صنعتيچناران(برادران)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدنصب و تعمیر سردخانھ فریونی656931
تعمیرکار دستگاه ھای سرد کننده خانگی و تجاری درجھ1دیپلم3001392/09/111392/11/26خیرمرد14صبحکارگاه تاسیساتنعمتی)

مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھقالی باف تابلویی644005
قالی باف درجھ 2پایان دوره راھنمایی761392/07/011392/07/28خیرزن20عصرکارگاه قالی بافی(خواھران)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدتعمیرکار برق خودروھای سواری درجھ 6574181
تعمیركار برق خودرو درجھ 2دیپلم6401392/07/281393/01/13خیرمرد14صبحکارگاه سایپانعمتی)

620993(CRM) مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمدیریت ارتباط با مشتری
نداردكارشناسی661392/07/021392/08/09خیرمرد25عصرکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم
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– عنوان دوره ھای آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان خراسان رضوی جدول شماره 1

مرکز شماره چھارده قوچانتعمیرکار برق خودرو درجھ 6577832
نداردپایان دوره  راھنمایی4801392/08/181393/01/30خیرمرد18صبحكارگاه برق خودروقوچان(برادران،شھید عباسی)

652827(E3 ) SMAW نداردپایان دوره راھنمایی2881392/07/131392/10/16بلھمرد18عصركارگاه جوشكاريمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزجوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی
6573873Dhome نداردکارشناسی301392/09/191392/09/27خیرزن15صبحکارگاه نقشھ کشیمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورطراحی فضای داخلی منزل مسکونی با نرم افزار
مرکز شماره چھل و چھار چناران چناراننقاشی و رنگ آمیزی روی پارچھ648783

نداردپایان دوره راھنمایی2851392/07/011392/08/05خیرزن15عصركارگاه ھنرھاي تجسمي(خواھران)

مرکز شماره چھل و یک خلیل آباد(دو خلیل آبادقالی باف تابلویی 651180
نداردپایان دوره راھنمایی761392/08/041392/08/16خیرزن20عصرکارگاه قالیبافیمنظوره)

نداردپایان دوره راھنمایی1251392/07/061392/08/09خیرمرد15صبحمرکز ثابت برادرانمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھمدیر واحد پرورش شتر مرغ645778
با نرم-افزار657312 ARC GIS نداردکاردانی501392/08/251392/09/09خیرزن15صبحکارگاه نقشھ کشیمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورکارور سیستم اطالعات جغرافیایی
نداردپایان دوره  راھنمایی4801392/07/151392/12/05بلھمرد18صبحكارگاه برق خودرومرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزتعمیرکار برق خودرو درجھ 6528232
مرکز شماره چھل و ھفت  خواف خوافگلیم باف درجھ 6546212

نداردپایان دوره راھنمایی3201392/07/011393/03/20خیرزن20صبحکارگاه قالی بافی و گلیم بافی(خواھران)

مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزواردسر ساز بین المللی654485
ندارددیپلم1501392/08/081392/10/03خیرمرد12صبحھنرھای تزئینی(خواھران)

657280SOLID WORKSنداردکاردانی1001392/07/061392/08/04خیرزن15صبحکارگاه نقشھ کشیمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورکارور
مباني برق خودروپایان دوره  راھنمایی451392/09/021392/09/20خیرمرد14عصرکارگاه مشترک سایپامرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابوربرق و تزئینات پراید658243
مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزواردوخت مانتو653639

نداردپایان دوره راھنمایی1011392/07/211392/08/28خیرزن15صبحکارگاه خیاطی(خواھران)

نداردپایان دوره راھنمایی4501392/07/011393/03/13خیرمرد13یکسرهكارگاه برق صنعتيمرکز شماره سی و نھ مھ والت(برادران)مھ والتمونتاژ کار و نصاب تابلوھای برق659112

مرکز شماره سی و چھار باخرز(دو باخرزکشتکار گلخانھ ھای خاکی644539
نداردپایان دوره  راھنمایی2401392/08/151392/10/15خیرمرد12صبحکارگاه کشاورزیمنظوره)

نداردپایان دوره  راھنمایی4801392/07/061392/12/15بلھمرد18عصركارگاه برق خودرومرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزتعمیرکار برق خودرو درجھ 6528242
مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدلولھ کشی سیستم گرمایشی از کف661694

نداردپایان دوره راھنمایی511392/08/281392/09/10خیرمرد15عصرکارگاه تاسیساتنعمتی)
نداردپایان دوره راھنمایی3001392/07/161392/10/16خیرمرد16عصركارگاه رایانھمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايکاربر رایانھ642396
نداردپایان دوره راھنمایی8301392/07/011392/12/15خیرمرد20یکسرهکارگاه درودگریمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابوردرودگر درجھ 6570462
655186SOLID WORKSنداردکاردانی1001392/08/111392/09/12خیرزن15صبحنقشھ کشیمرکز شماره سی قوچان(خواھران)قوچانکارور
نداردپایان دوره راھنمایی6401392/07/061393/02/31خیرمرد12یکسرهکارگاه تراشکاریمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورتراشکار درجھ 6619492
659601SMAWمرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدجوشکار لولھ ھای فوالدی با فرایند

جوشکارمخازن فوالدي با فرایند SMAWپایان دوره راھنمایی4951392/09/051393/01/13خیرمرد15صبحکارگاه جوشکارینعمتی)

506580AVR مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدطراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده
طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتالدیپلم2721392/07/011392/10/15خیرزن20صبحکارگاه رباتیکمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردراھنمایی10901392/07/271393/04/27خیرمرد16صبحكارگاه برقمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايبرقکار صنعتی درجھ 6424472
درجھ 6613012 PLC مرکز شماره بیست و پنج فریمانکارور

ندارددیپلم2721392/07/011393/02/31خیرمرد16یکسرهکارگاه برق صنعتیفریمان(برادران)
نداردپایان دوره  راھنمایی521392/08/181392/09/06خیرمرد15عصرکشاورزیمرکز شماره ھفده کاشمر(برادران)کاشمرتولید کننده ورمی کمپوست 650618
ندارددیپلم1301392/07/111392/08/16خیرزن20صبحآشپزیمرکز شماره سی و ھفت گناباد (خواھران)گنابادآشپز سنتی658820

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدایمنی کارگاه659787
کاربا نرم افزار آفیسدیپلم611392/09/131392/10/17خیرمرد14صبحایمنی وبھداشتنعمتی)

نداردپایان دوره راھنمایی1151392/07/011392/07/28خیرمرد15صبحمرکز ثابت برادرانمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھزعفران کار646332
مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھقالی باف تابلویی644018

قالی باف درجھ 2پایان دوره راھنمایی761392/08/011392/08/28خیرزن20عصرکارگاه قالی بافی(خواھران)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدتعمیرکار پکیج شوفاژ گازی661447
نداردپایان دوره راھنمایی3721392/07/021392/10/04خیرمرد15صبحکارگاه تاسیساتنعمتی)

مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانکاربر گیاھان دارویی645276
ندارددیپلم1801392/08/191392/10/24خیرزن15صبحكارگاه كشاورزي(باغي-زراعي)(خواھران)

مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدمتصدی کافی شاپ(قھوه سرا)659467
ندارددیپلم821392/07/131392/08/14خیرمرد20عصرکارگاه کافی شاپمنظوره،ھتلداری و گردشگری)

كارور عمومي رایانھ شخصيكاردانی برق و كامپیوتر641392/09/231392/10/18خیرزن20یکسرهکارگاه الکترونیکمرکز شماره چھار مشھد(خواھران،نجمھ)مشھدطراحی برد مدار چاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار 659508

مرکز شماره بیست و دو بجستانمروارید باف653621
نداردپایان دوره راھنمایی1821392/07/011392/08/20خیرزن15صبحمروارید بافبجستان(برادران)

نداردپایان دوره راھنمایی1651392/08/041392/09/13خیرمرد15یکسرهکارگاه کشاورزیمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورپرورش دھنده قارچ دکمھ ای660594
مرکز شماره بیست و دو بجستانتعمیرکار آبگرمکن دیواری662506

پایان دوره راھنمایي2401392/07/011392/10/12خیرمرد15یکسرهکارگاه تاسیساتبجستان(برادران)

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدسرپرست اکیپ نقشھ برداری 656526
نداردکاردانی3441392/08/181392/11/13خیرمرد14صبحکارگاه عمراننعمتی)

نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/07/131393/02/18بلھمرد18صبحكارگاه اتومكانیكمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6528202
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

– عنوان دوره ھای آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان خراسان رضوی جدول شماره 1

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدسردخانھ فریونی سطح 6570181
نداردکاردانی301392/09/181392/09/24خیرمرد14عصرکارگاه تاسیساتنعمتی)

نداردپایان دوره راھنمایی1051392/07/011392/07/25خیرزن13عصرکارگاه ھنرھا تزئینیمرکز شماره چھل مھ والت(خواھران)مھ والتبافنده عروسک ھای تزیینی648591
مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدپداگوژی عمومی621009

نداردکاردانی961392/08/041392/08/21خیرزن25صبحکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھگلیم باف درجھ 6439872
نداردپایان دوره راھنمایی3201392/07/061392/10/04خیرزن15صبحکارگاه قالی بافی(خواھران)

مرکز شماره چھل و یک خلیل آباد(دو خلیل آبادسفره آرا649001
نداردپایان دوره راھنمایی1021392/08/251392/09/21خیرزن15صبحصنایع غذاییمنظوره)

مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدبازار یاب بیمھ659412
ندارددیپلم901392/07/141392/08/25خیرزن20صبحکالس 3منظوره،ھتلداری و گردشگری)

مرکز شماره چھل و ھفت  خواف خوافقالی باف درجھ 6545182
نداردپایان دوره راھنمایی4501392/07/011393/03/20خیرزن20صبحکارگاه قالی بافی و گلیم بافی(خواھران)

6572983Dhome نداردکارشناسی301392/08/071392/08/15خیرزن15صبحکارگاه نقشھ کشیمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)نیشابورطراحی فضای داخلی منزل مسکونی با نرم افزار
نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقھ كار501392/07/061392/08/01خیرمرد15صبحکارگاه صنایع ساختمانمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورکارگر عمومی بنای سفت کار درجھ 6571043
مرکز شماره بیست و دو بجستانکیف دوز 653587

نداردپایان دوره  راھنمایی2281392/09/021392/11/04خیرزن14صبحکارگاه صنایع نساجیبجستان(برادران)
نداردپایان دوره راھنمایی3721392/07/201392/10/24خیرمرد14صبحكارگاه تاسیساتمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايتعمیرکار پکیج شوفاژ گازی662175
658750(E-Citizen) نداردپایان دوره راھنمایی771392/07/011392/07/24خیرزن18صبحرایانھمرکز شماره سی و ھفت گناباد (خواھران)گنابادشھروند الکترونیکی

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدلولھ کشی سیستم گرمایشی از کف661674
نداردپایان دوره راھنمایی511392/08/131392/08/27خیرمرد15عصرکارگاه تاسیساتنعمتی)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھددستیار تحقیق سطح 6209142
نداردكاردانی261392/07/101392/07/27خیرزن25صبحکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

نداردپایان دوره راھنمایی2001392/09/101392/10/29خیرمرد15صبحمرکز ثابت برادرانمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھپرورش دھنده زنبور عسل645936
643815(E3 ) SMAW نداردپایان دوره راھنمایی2881392/07/011392/10/08خیرمرد12یکسرهکارگاه جوشکاریمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھجوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی
مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدمیز آرای ھتل658168

ندارددیپلم801392/07/271392/08/27خیرزن20صبحکارگاه پذیراییمنظوره،ھتلداری و گردشگری)
نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/07/011393/03/29خیرمرد15یکسرهکارگاه تعمیر اتومبیل سواریمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6567702
مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھکیک ساز و تر ساز645337

ندارددیپلم901392/08/111392/09/05خیرزن15صبحکارگاه شیرینی پزی(خواھران)

مرکز شماره چھارده قوچانبرقکار صنعتی درجھ 6586182
نداردراھنمایی10901392/07/061392/12/15خیرمرد15یکسرهكارگاه برق صنعتيقوچان(برادران،شھید عباسی)

نداردپایان دوره  راھنمایی1121392/09/041392/10/07خیرزن20صبحکارگاه کشاورزیمرکز شماره یک مشھد(برادران)مشھدپرورش دھنده گیاھان آپارتمانی653306
نداردپایان دوره راھنمایی4001392/07/241392/11/01خیرزن18صبحمعرقمرکز شماره سی و ھفت گناباد (خواھران)گنابادمنبت معرق کار درجھ 6588022

مرکز شماره بیست و پنج فریمانبرقکار ساختمان درجھ 6612771
برقكار ساختمان درجھ 2پایان دوره راھنمایی3901392/07/011393/02/31خیرمرد16یکسرهکارگاه تعمیر ماشینھای الکتریکیفریمان(برادران)

644970SMAW مرکز شماره بیست و چھار سرخسجوشکارسازه ھای فوالدی با فرایند
نداردپایان دوره راھنمایی4961392/08/181392/11/17خیرمرد16یکسرهكارگاه جوشكاريسرخس(برادران)

مرکز شماره بیست و دو بجستاننقاشی روی چوب659244
نداردپایان دوره راھنمایی3201392/07/101392/09/28خیرزن14صبحکارگاه ھنرھای  تجسمیبجستان(برادران)

نداردپایان دوره راھنمایی641392/09/131392/09/27خیرمرد15صبحمرکز ثابت برادرانمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)تخت جلگھپستھ کار646424
مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانتولید کننده تراریوم645260

نداردپایان دوره راھنمایی641392/07/011392/07/22خیرمرد15صبحكارگاه كشاورزي(باغي-زراعي)(خواھران)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدکارور کشت بافت گیاھی527202
نداردكاردانی تولیدات گیاھی551392/08/011392/09/28خیرمرد20عصرکارگاه بیوتکنولوژی(گیاھی)منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدمتصدی کافی شاپ درھتل657729
ندارددیپلم2081392/07/021392/09/02خیرزن20صبحکارگاه کافی شاپمنظوره،ھتلداری و گردشگری)

نداردپایان دوره  راھنمایی1701392/08/181392/10/14بلھمرد14صبحكارگاه كشاورزيمرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران)تربت حیدریھزعفران کار 662313

مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدآشپز ھتل درجھ 6573302
نداردپایان دوره راھنمایی2181392/07/131392/10/28خیرزن20صبحکارگاه آشپزیمنظوره،ھتلداری و گردشگری)

نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/09/231393/03/13خیرمرد15یکسرهکارگاه مشترک سایپامرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6568242
نداردپایان دوره  راھنمایی1571392/07/011392/08/28خیرمرد20صبحکارگاه کشاورزیمرکز شماره یک مشھد(برادران)مشھدباغبان653308
قطعھ شناسيپایان دوره راھنمایی451392/08/041392/08/22خیرمرد14عصرکارگاه مشترک سایپامرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورموتور و گیربکس پراید658233
650010SMAW نداردپایان دوره راھنمایی4961392/07/061393/05/14خیرمرد16یکسرهکارگاه جوشکاریمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابورجوشکارسازه ھای فوالدی با فرایند
مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھپرده دوز درجھ 6214252

نداردپایان دوره راھنمایی2501392/08/271392/11/08خیرزن15صبحطراحی دوخت(خواھران)

مرکز شماره بیست و ھشت بردسكنقالی باف تابلویی660898
قالی باف درجھ 2پایان دوره راھنمایی761392/07/151392/08/08خیرزن15صبحکارگاه شماره 1بردسکن(برادران)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدپداگوژی عمومی622133
نداردکاردانی301392/09/171392/09/24خیرزن25صبحکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

صفحه 19



نام کارگاهنام مرکزشھرنام دورهکد دوره

شی
وز

 آم
ت

نوب

ت
رفی

ظ

ت
سی

جن

زی
رو

نھ 
شبا

ت 
انا

مک
ا

ت)
اع

(س
ش 

وز
 آم

ان
زم

پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

– عنوان دوره ھای آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان خراسان رضوی جدول شماره 1

نداردپایان دوره راھنمایی4201392/07/011392/11/01خیرمرد21یکسرهکارگاه صنایع غذاییمرکز شماره دوازده زبرخان(برادران)نیشابورکارور آزمایشگاه مواد غذایی646785
615348ETABS مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدتحلیلگر و طراح سازه ھای سھ بعدی با برنامھ

نداردکاردانی1121392/08/021392/09/25خیرمرد20عصرکارگاه فیبرنوریمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

621350Proteus مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدتحلیل الکترونیکی با نرم افزار
نداردكاردانی401392/07/061392/07/28خیرمرد20عصرکارگاه رباتیکمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

621355Proteus مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدتحلیل الکترونیکی با نرم افزار
نداردكاردانی401392/08/251392/09/10خیرمرد20عصرکارگاه رباتیکمنظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره پنج مشھد(دو مشھدآشپز ھتل درجھ 6574592
نداردپایان دوره راھنمایی2181392/07/141392/10/29خیرزن20صبحکارگاه آشپزیمنظوره،ھتلداری و گردشگری)

مرکز شماره شش مشھد(دو مشھدمذاکره و عقد قراردادھای فروش622731
نداردكارشناسی591392/09/301392/10/26خیرمرد20عصرکارگاه غیرفنی1منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم

مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارطباخ آبزیان654395
نداردپایان دوره راھنمایی1001392/07/011392/08/07خیرزن12صبحھنرھای تزئینی(خواھران)

646213(MT) مرکز شماره بیست و سھ چنارانآزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی
ندارددیپلم1201392/08/071392/09/19خیرمرد15صبحكارگاه جوشكاري و بازرسي جوشچناران(برادران)

درجھ 6564982 ICDL ندارددیپلم321392/07/061392/07/13خیرزن14صبحکارگاه رایانھمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)نیشابوررایانھ کار
مرکز شماره چھل و شش فیروزه تخت جلگھقالی باف تابلویی644034

قالی باف درجھ 2پایان دوره راھنمایی761392/09/021392/09/26خیرزن20عصرکارگاه قالی بافی(خواھران)
نداردپایان دوره راھنمایی6881392/07/201393/03/28خیرمرد14یکسرهکارگاه فرزکاریمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورفرزکار درجھ 6606662
مرکز شماره سی و ھشت کاخک(دو گنابادتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6579342

نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/07/011393/01/25خیرمرد18صبحمکانیکمنظوره)

657186UPVC مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھددر و پنجره ساز پروفیل
ندارددیپلم1101392/08/121392/09/09خیرمرد14صبحکارگاه upvcنعمتی)

مرکز شماره سی و یک سبزوار سبزوارتزئین کننده فضای داخلی655384
نداردپایان دوره راھنمایی1761392/07/091392/09/12خیرزن12صبحنقشھ کشی(خواھران)

نداردپایان دوره راھنمایی2501392/09/091393/01/20خیرمرد15عصرکشاورزیمرکز شماره ھفده کاشمر(برادران)کاشمرکشتکارگلخانھ ھای خاکی650620
مرکز شماره چھل و چھار چناران چنارانکشتکارگلخانھ ھای خاکی643644

نداردپایان دوره راھنمایی2501392/07/011392/10/01خیرزن15صبحكارگاه كشاورزي(باغي-زراعي)(خواھران)

مرکز شماره بیست و چھار سرخسبرقکار صنعتی درجھ 6449632
نداردراھنمایی10901392/07/271393/02/31خیرمرد16یکسرهكارگاه برق صنعتيسرخس(برادران)

مرکز شماره بیست و سھ چنارانتعمیرکار دستگاه ھای سرد کننده خانگی و تجاری661987
نداردپایان دوره راھنمایی4801392/07/011393/04/01خیرمرد15عصرمركز برادرانچناران(برادران)

نداردپایان دوره راھنمایی2131392/08/181392/09/28خیرزن15یکسرهصنایع چرممرکز شماره سی قوچان(خواھران)قوچانسازنده تزئینات عروس655301
مرکز شماره بیست و چھار سرخسبرقکار ساختمان درجھ 6454091

برقكار ساختمان درجھ 2پایان دوره راھنمایی3901392/07/131392/11/10خیرمرد15صبحكارگاه برق صنعتيسرخس(برادران)
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نداردپایان دوره راھنمایی3401392/07/231392/11/30زن12صبحداورزن (خیاطی)مرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارخیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچھ659715
نداردپایان دوره راھنمایی3301392/07/011392/11/01زن12صبحداورزن (خیاطی)مرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارخیاط لباس زیر زنانھ661280
نداردپایان دوره راھنمایی9201392/07/011393/03/28مرد12عصررودابمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارتعمیرکار ماشین ھای الکتریکی درجھ 6444622
نداردپایان دوره راھنمایی4501392/07/011392/12/14زن12صبحرودابمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارقالی باف درجھ 6614452
نداردپایان دوره راھنمایی801392/07/011392/07/24زن14صبحكارگاه طراحي دوخت دولت آبادمرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران)تربت حیدریھگلدوز دستی576809

نداردپایان دوره راھنمایی2101392/08/041392/10/11زن14صبحكارگاه طراحي دوخت دولت آبادمرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران)تربت حیدریھروبان دوز661730
نداردپایان دوره راھنمایی5381392/07/011392/12/07مرد12عصرشامكانمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارجوشکار گاز درجھ 6444712
برقكار ساختمان درجھ 2پایان دوره راھنمایی3901392/07/011393/03/20مرد13یکسرهشادمھرمرکز شماره سی و نھ مھ والت(برادران)مھ والتبرقکار ساختمان درجھ 6591531
نداردپایان دوره راھنمایی3401392/07/061392/10/25زن15صبحنوخندانمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزخیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچھ 650863
قالی باف درجھ 2پایان دوره راھنمایی761392/07/161392/08/13زن18صبحچاپشلومرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزقالی باف تابلویی648202
نداردپایان دوره راھنمایی761392/08/201392/09/17زن18صبحچاپشلومرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزقالی باف تابلویی 648215
نداردپایان دوره راھنمایی1921392/07/061392/09/14زن15صبحلطف ابادمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزپتھ دوز650851
نداردپایان دوره راھنمایی2321392/07/061392/09/27زن15صبحنوخندانمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزگبھ باف650856
مرکز شماره چھل و یک خلیل آباد(دو خلیل آبادپرورش دھنده قارچ دکمھ ای648522

نداردپایان دوره راھنمایی1651392/07/061392/08/16مرد18عصرشھرکندرمنظوره)
نداردپایان دوره راھنمایی4501392/07/011392/12/14زن12صبحداورزنمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارقالی باف درجھ 6614662
نداردپایان دوره راھنمایی1801392/07/061392/09/10زن15صبحزیندانلومرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزمانتو دوز650868
نداردپایان دوره راھنمایی2501392/09/211392/12/11زن12صبحخیاط مستقیم (قاسم آباد)مرکز شماره بیست و نھ خواف(برادران)خوافپرده دوز درجھ 5839542
مباني برق خودروپایان دوره  راھنمایی451392/07/271392/08/18مرد12صبحششتمد(مكانیك)مرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزواربرق و تزئینات پراید656551
مباني برق خودروپایان دوره  راھنمایی451392/07/271392/08/18مرد12صبحششتمد(مكانیك)مرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزواربرق و تزئینات پراید656551
سیستم سوخت رساني پرایدپایان دوره راھنمایی451392/08/251392/09/16مرد12صبحششتمد(مكانیك)مرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارتون آپ (تنظیم موتور پراید)656582
نداردپایان دوره راھنمایی7001392/07/011393/02/22مرد12صبحداورزن(برق)مرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزواربرقکار ساختمان درجھ 6589272
جاروبرقی )659224 ) نداردکاردانی51392/07/111392/07/18مرد12عصرآموزش کپسولیمرکز شماره سی و نھ مھ والت(برادران)مھ والتتعمیر لوازم خانگی گردنده 5
نداردپایان دوره راھنمایی1801392/07/011392/09/05زن14صبحرودابمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)سبزوارمانتو دوز661432

– عنوان دوره ھای آموزشی در شعب شھری استان خراسان رضوی جدول شماره 2
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درگزپرده دوز648153
مرکز شماره شانزده 

درگز(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی2001392/07/061392/09/17زن18صبحچاپشلو

کالتپرورش دهنده گوسفند655004
مرکز شماره بیست و شش 

کالت(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی1701392/07/261392/09/10مرد15عصرالیین

خوافمانتو دوز654334
مرکز شماره بیست و نه 

خواف(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی1801392/08/211392/10/19زن15صبحروستاي برآباد

چنارانخیاطی با اندازه گذاري مستقیم روي پارچه648426
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی3401392/07/011392/11/06زن15صبحقزلر

چنارانپرورش دهنده قارچ دکمه اي604685
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی1651392/07/011392/08/04زن15صبحقزلر

مه والتقالی باف تابلویی659876
مرکز شماره چهل مه 

والت(خواهران)
قالی باف درجه 2پایان دوره راهنمایی761392/07/011392/07/23زن13صبحعبدل آباد

درگزمانتو دوز650832
مرکز شماره شانزده 

درگز(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی1801392/07/151392/09/20زن16صبحروستاي جشن اباد

درگزتولید کننده ورمی کمپوست 650840
مرکز شماره شانزده 

درگز(برادران)
نداردپایان دوره  راهنمایی521392/08/011392/08/19زن15صبحجلفان

سرخسبرداشت عسل662374
مرکز شماره بیست و چهار 

سرخس(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی271392/07/201392/07/28مرد15صبحقلعه قصاب

خوافزعفران کار 583817
مرکز شماره بیست و نه 

خواف(برادران)
نداردپایان دوره  راهنمایی1701392/08/211392/10/09مرد12صبحروستاي نصر آباد

کالتپرورش دهنده زنبور عسل645737
مرکز شماره بیست و شش 

کالت(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی2001392/07/011392/09/05مرد15صبحزاوین

قوچانزعفران کار576552
مرکز شماره چهارده 

قوچان(برادران،شهید عباسی)
نداردپایان دوره راهنمایی1151392/07/061392/08/16زن16عصرفیالب

بجستانقالی باف تابلویی 654763
مرکز شماره بیست و دو 

بجستان(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی761392/09/161392/10/15زن12عصرابوالخازن

نیشابورکارور آزمایشگاه دریافت شیر خام654357
مرکز شماره دوازده 

زبرخان(برادران)
ندارددیپلم821392/07/011392/08/15زن15صبحمحسن آباد

نداردپایان دوره راهنمایی2001392/07/101392/09/19زن15صبحابرده علیامرکز شاندیزطرقبه شاندیزنازك دوز زنانه663248

کالتکارگر فنی گاوداري صنعتی (شیري ، گوشتی)655127
مرکز شماره بیست و شش 

کالت(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی1921392/07/301392/11/03مرد15صبحچرم کهنه

خوافپسته کار583767
مرکز شماره بیست و نه 

خواف(برادران)
نداردپایان دوره  راهنمایی1681392/07/011392/08/19مرد12صبحروستاي چمن آباد

بجستانزعفران کار 658795
مرکز شماره بیست و دو 

بجستان(برادران)
نداردپایان دوره  راهنمایی1701392/07/201392/09/20مرد12عصرمزار

بجستانمرصع کار654664
مرکز شماره بیست و دو 

بجستان(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی961392/08/181392/09/14زن12صبحدرزاب

چنارانتولیدکننده ورمی کمپوست645331
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی691392/07/011392/07/29زن15عصرگلمکان

قوچانتولید کننده ورمی کمپوست 569026
مرکز شماره چهارده 

قوچان(برادران،شهید عباسی)
نداردپایان دوره  راهنمایی521392/07/061392/08/06زن14عصرمزرج

بجستانقالب باف چرم و جیر653896
مرکز شماره بیست و دو 

بجستان(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی1601392/07/011392/08/14زن12صبحمزار

بجستانپرورش دهنده گیاهان دارویی659229
مرکز شماره بیست و دو 

بجستان(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی1751392/07/061392/08/26زن12صبحمزار

سبزوارخیاطی با اندازه گذاري مستقیم روي پارچه661363
مرکز شماره سیزده 

سبزوار(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی3401392/07/271392/11/30زن12صبحشامکان

نداردپایان دوره راهنمایی1601392/07/011392/08/16مرد18صبحشادابمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورپرورش دهنده گوسفند516064

جدول شماره 3 – عنوان دوره هاي آموزشی روستایی  استان خراسان رضوي
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مه والتقالی باف تابلویی659850
مرکز شماره چهل مه 

والت(خواهران)
قالی باف درجه 2پایان دوره راهنمایی761392/09/051392/09/27زن13صبحدوغ آباد

کالتتولید کننده ورمی کمپوست 646176
مرکز شماره بیست و شش 

کالت(برادران)
نداردپایان دوره  راهنمایی521392/08/181392/09/04مرد15صبحسررود

چنارانبرقکار ماشین آالت643886
مرکز شماره بیست و سه 

چناران(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی1201392/07/011393/03/21مرد15عصرسرك

نیشابورمونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق654323
مرکز شماره نوزده 

سروالیت(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی4501392/07/021393/04/12مرد16یکسرهروستاي برزنون

کالتپرورش دهنده زنبور عسل620587
مرکز شماره بیست و شش 

کالت(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی2001392/07/201392/09/02مرد15صبحآبگرم

درگزمانتو دوز648169
مرکز شماره شانزده 

درگز(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی1801392/07/061392/09/11زن18صبحروستاي تاج الدین

چنارانقالی باف تابلویی645647
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
قالی باف درجه 2پایان دوره راهنمایی761392/07/271392/08/19زن15عصررادکان

سرخستولیدکننده ورمی کمپوست641695
مرکز شماره بیست و چهار 

سرخس(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی691392/08/251392/09/16زن16صبحکچولی

نیشابورپرورش دهنده مرغ بومی650156
مرکز شماره نوزده 

سروالیت(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی961392/07/011392/08/18مرد16صبحروستاي طالبی

چنارانباغبان643762
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
نداردپایان دوره  راهنمایی761392/08/131392/09/19زن15عصرصفی آباد

نیشابورکارور آزمایشگاه دریافت شیر خام621302
مرکز شماره دوازده 

زبرخان(برادران)
ندارددیپلم821392/07/011392/09/30مرد20عصرعبیرآباد

سبزوارالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزي )661299
مرکز شماره سیزده 

سبزوار(برادران)
نازك دوز زنانه درجه2پایان دوره راهنمایی3401392/07/011392/11/06زن12صبحصدخرو

چنارانبرقکار صنعتی درجه 6493082
مرکز شماره بیست و سه 

چناران(برادران)
نداردراهنمایی10901392/07/181393/05/30مرد20صبحگلمکان

سرخسپرورش دهنده قارچ دکمه اي 641676
مرکز شماره بیست و چهار 

سرخس(برادران)
نداردپایان دوره  راهنمایی1501392/07/061392/08/16زن16عصرکندکلی

نداردپایان دوره راهنمایی921392/07/211392/08/20مرد15عصرابردهمرکز شاندیزطرقبه شاندیزسرویسکار و نگهدار سم پاش ها663243

چنارانقالی باف تابلویی645659
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
قالی باف درجه 2پایان دوره راهنمایی761392/08/211392/09/11زن15عصررادکان

چنارانراسته دوز 648308
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی1001392/07/011392/08/11زن15عصرقزلر

تربت حیدریهقالی باف درجه 5867512
مرکز شماره هشت تربت 

حیدریه(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی2001392/07/011392/09/18زن12صبحروستاي دیزقند

بجستانهرس کار658836
مرکز شماره بیست و دو 

بجستان(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی751392/09/231392/10/22مرد15عصرسریده

نیشابورکارور آزمایشگاه مواد غذایی656429
مرکز شماره دوازده 

زبرخان(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی4201392/07/011392/09/30مرد20عصرعبیرآباد

درگزمانتو دوز650847
مرکز شماره شانزده 

درگز(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی1801392/07/131392/09/17زن15صبحچاپشلو

خلیل آبادمدیر واحد پرورش گاو شیري648753
مرکز شماره چهل و یک خلیل 

آباد(دو منظوره)
ندارددیپلم2341392/08/011392/08/16مرد18صبحنصرآباد

سبزوارکاربر رایانه661210
مرکز شماره سیزده 

سبزوار(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی3001392/07/201392/11/08زن12صبحشامکان

چنارانپرورش دهنده زنبور عسل651248
مرکز شماره بیست و سه 

چناران(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی2001392/08/191392/11/02مرد15صبحموچنان

چنارانقالی باف تابلویی645630
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
قالی باف درجه 2پایان دوره راهنمایی761392/07/011392/07/22زن15عصررادکان
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قوچاندیمکار576540
مرکز شماره چهارده 

قوچان(برادران،شهید عباسی)
نداردپایان دوره راهنمایی1181392/07/061392/08/16مرد16عصرشهرکهنه

نیشابورکارور آزمایشگاه دریافت شیر خام654322
مرکز شماره دوازده 

زبرخان(برادران)
ندارددیپلم821392/07/011392/08/15زن15صبحمحسن آباد

سرخسبرداشت عسل662364
مرکز شماره بیست و چهار 

سرخس(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی271392/07/061392/07/13مرد15صبحقوش عظیم

چنارانپرورش دهنده قارچ دکمه اي645342
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی1651392/07/301392/10/15زن15عصرگلمکان

قوچانموکاري و مدیریت تاکستان568927
مرکز شماره چهارده 

قوچان(برادران،شهید عباسی)
ندارددیپلم601392/07/011392/08/02مرد15عصرنوروزي

بجستانقالی باف تابلویی 654733
مرکز شماره بیست و دو 

بجستان(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی761392/09/161392/10/05زن12صبحقاسم آباد

نیشابورتولیدکننده ورمی کمپوست650200
مرکز شماره نوزده 

سروالیت(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی691392/08/181392/09/17مرد16صبحروستاي گل بین

چنارانمونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق643941
مرکز شماره بیست و سه 

چناران(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی4501392/07/011393/03/17مرد15عصرسرك

کاشمرتهیه انواع ترشی و مرباي خانگی664085
مرکز شماره هفده 

کاشمر(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی841392/07/031392/07/22زن20صبحروستاي قلعه باال

خلیل آبادتولید کننده ورمی کمپوست 648715
مرکز شماره چهل و یک خلیل 

آباد(دو منظوره)
نداردپایان دوره  راهنمایی521392/07/201392/08/07مرد18صبحروستاي میرآباد

کالتپرورش دهنده زنبور عسل654627
مرکز شماره بیست و شش 

کالت(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی2001392/07/061392/09/10مرد15صبحالیین

نیشابورنقاشی و رنگ آمیزي روي پارچه655400
مرکز شماره نوزده 

سروالیت(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی2851392/07/271392/08/30زن16صبحروستاي سلطان میدان

سرخسقالی باف تابلویی 651102
مرکز شماره بیست و چهار 

سرخس(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی761392/08/251392/09/17زن16صبحتپه میراحمد

چنارانکمک بناي سفت کار درجه 6508572
مرکز شماره بیست و سه 

چناران(برادران)
1741392/07/011392/09/04مرد15صبحاسجیل

پنجم ابتدایی یا بیسواد 

با7سال سابقه کار

کارگر عمومی ساختمان 

درجه3یا 5سال سابقه کار

ندارددیپلم2341392/08/181392/09/28مرد18عصربهمانمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورمدیر واحد پرورش گاو شیري460643

چنارانپرورش دهنده گل در فضاي آزاد643749
مرکز شماره چهل و چهار چناران 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی851392/07/011392/08/12زن15عصرصفی آباد

چنارانمونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق649355
مرکز شماره بیست و سه 

چناران(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی4501392/07/021392/11/15مرد20عصرگلمکان

چنارانبرقکار ساختمان درجه 6500612
مرکز شماره بیست و سه 

چناران(برادران)
نداردپایان دوره راهنمایی7001392/07/181393/04/07مرد15صبحسرك
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رایانھ کار ICDLدرجھ 2دیپلم1081392/07/061392/09/28مرد15صبحپادگان ھاشمی نژادمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابوررایانھ کار ICDLدرجھ 6589711
نداردپایان دوره راھنمایی4001392/09/091393/01/31مرد14عصركارگاه برق تیپ177مستقل ارتش تربت حیدریھمرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران)تربت حیدریھتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجھ 6619242
656383(E3 ) SMAW نداردپایان دوره راھنمایی2881392/07/131392/10/28مرد15صبحفرماندھي نیروی انتظامیمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزجوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی
نداردپایان دوره راھنمایی یاپنجم ابتدایی با 5سال سابقھ ک1171392/07/201392/09/27مرد14صبحپادگان شھید ھاشمی نژادمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورکارگر عمومی برقکاری ساختمان درجھ 6588783
محمرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران)تربت حیدریھتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجھ 6620002 نداردپایان دوره راھنمایی4001392/08/251393/01/23مرد15صبحكارگاه برق گروه توپخانھ موشکی و پدافند ھوایی 61

مستقل ارتشمرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران)تربت حیدریھتعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی درجھ 6620202 نداردپایان دوره  راھنمایی7201392/08/251393/02/10مرد17عصرکارگاه اتومکانیک تیپ 177

مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدسرویس و نگھداری خودرو662479
نداردپایان دوره راھنمایی1601392/07/151392/09/11مرد15عصراتومکانیک (نیروی انتظامی)نعمتی)

درجھ 6617921 ICDL مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدرایانھ کار
پایان راھنمایی981392/07/011392/08/01مرد20صبحسپاه امام رضا (ع)نعمتی)

درجھ 6618342 ICDL مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدرایانھ کار
ندارددیپلم321392/08/041392/08/13مرد20صبحسپاه امام رضا (ع)نعمتی)

سطح مقدماتی661889 KAB مرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید مشھدکارآفرینی رویکرد
نداردراھنمایی501392/07/011392/07/16مرد20صبحکانون بازنشستگان سپاهنعمتی)

سطح مقدماتی658933 KAB نداردراھنمایی501392/08/201392/09/27مرد15صبحپادگان ھاشمی نژادمرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورکارآفرینی رویکرد
امام رضامرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورکارگر عمومی برقکاری ساختمان درجھ 6626083 نداردپایان دوره راھنمایی یاپنجم ابتدایی با 5سال سابقھ ک1171392/07/061392/08/16مرد17عصرتیپ 21
امام رضامرکز شماره ده نیشابور(برادران)نیشابورانجام سرویس و نگھداری خودرو662641 نداردپایان دوره راھنمایی691392/07/031392/08/16مرد20صبحتیپ 21
مرکز شماره ھفت گناباد(برادران،عالمھ گنابادتعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی663393

ندارددیپلم1921392/07/011392/08/30مرد16عصرزندان گنابادبھلول گنابادی)

– عنوان دوره ھای آموزشی در پادگان استان خراسان رضوی جدول شماره 4
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

مركز شماره دو مشهدشاطر نان سنگگ664758

مشهد(برادران،شهيد نعمتي)
كارگر نان درآر سنگكفوق ديپلم صنايع غذايي521392/07/061392/07/22مرد14عصراتحاديه نانوايان

مركز شماره دو مشهدشاطر نان لواش664799

مشهد(برادران،شهيد نعمتي)
كارگر نان درآر و نان پهن كن لواشفوق ديپلم صنايع غذايي511392/07/271392/08/13مرد14عصراتحاديه نانوايان

مركز شماره دو مشهدشاطر نان تافتون664807

مشهد(برادران،شهيد نعمتي)
كارگر نان درآر و نان پهن كن تافتونفوق ديپلم صنايع غذايي541392/08/181392/09/06مرد14عصراتحاديه نانوايان

مركز شماره دو مشهدكارگر خميرگير و چانه گير لواش664822

مشهد(برادران،شهيد نعمتي)
كارگر پيشكارپايان دوره راهنمايي491392/07/061392/07/16مرد14صبحاتحاديه نانوايان

مركز شماره سيزده سبزواركارگر خميرگير و چانه گير لواش657420

سبزوار(برادران)
كارگر پيشكارپايان دوره راهنمايي491392/07/081392/07/27مرد12صبحاتحاديه نانوايان

مركز شماره سيزده سبزواركارگر خميرگير و چانه گير لواش657442

سبزوار(برادران)
كارگر پيشكارپايان دوره راهنمايي491392/07/281392/08/14مرد12صبحاتحاديه نانوايان

مركز شماره سيزده سبزواركارگر خميرگير و چانه گير لواش657611

سبزوار(برادران)
كارگر پيشكارپايان دوره راهنمايي491392/08/151392/09/04مرد12صبحاتحاديه نانوايان

مركز شماره سيزده سبزواركارگر خميرگير و چانه گير لواش657645

سبزوار(برادران)
كارگر پيشكارپايان دوره راهنمايي491392/09/051392/09/23مرد12صبحاتحاديه نانوايان

جدول شماره 5 – عنوان دوره هاي آموزش در صنايع و اصناف استان خراسان رضوي
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پيشنياز

610223MATLAB(2)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدكارور نداردكارداني1701392070613920814مشترك20صبحدانشگاه فردوسي مشهد
653324MATLABنداردكارداني1701392060213920704مرد15عصردانشگاه علمي كاربردي مهارتمركز شماره يك مشهد(برادران)مشهدكارور
نداردكارشناسي671392061613920704مرد15عصرمركز رشد دانشگاه فردوسيمركز شماره يك مشهد(برادران)مشهدطراح سامانه مديريت هوشمند ساختمان663360
نداردكارشناسي671392061613920702مرد15صبحمركز رشد دانشگاه فردوسيمركز شماره يك مشهد(برادران)مشهدطراح سامانه مديريت هوشمند ساختمان663361
500733FLUENTنداردكارداني1201392070113920816مرد20عصردانشگاه فردوسي مشهد(1)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدكارور
نداردديپلم901392061613920704مرد15عصرمركز رشد دانشگاه فردوسيمركز شماره يك مشهد(برادران)مشهدمحاسب تاسيسات ساختماني663362
648348(MT) نداردديپلم1201392061013920721مشترك12صبحدانشگاه حكيم سبزوارمركز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزوارآزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي
648397(PT) نداردديپلم1001392072113920820مرد12صبحدانشگاه حكيم سبزوارمركز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزوارآزمايشگر قطعات صنعتي با مايع نافذ
648459(RTI)نداردكارداني مكانيك’جوش1271392082113920928مشترك12صبحدانشگاه حكيم سبزوارمركز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزوارمفسر فيلم هاي راديوگرافي صنعتي
648509(PT) نداردديپلم1001392093013921107مشترك12صبحدانشگاه حكيم سبزوارمركز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزوارآزمايشگر قطعات صنعتي با مايع نافذ
665548(MT) نداردديپلم121201392061813920727عصردانشگاه حكيم سبزوارمركز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزوارآزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي
506550HYSYS نداردفوق ديپلم401392081813920828مشترك20عصردانشگاه ثامن االئمهمركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدتحليل گر فرآيندهاي شيميايي به كمك نرم افزار
651936ETABS نداردكارداني1121392070213920807مشترك20عصردانشگاه فردوسي مشهد(1)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدتحليلگر و طراح سازه هاي سه بعدي با برنامه
570501Safe (2)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدتحليلگر و طراح پي با برنامه نداردكارداني561392070113920716مرد20عصردانشگاه فردوسي مشهد
631543 Autocad (2)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدنقشه كشي ساختمان با نقشه كشي عمومي ساختمانديپلم3151392051213920725مشترك20صبحدانشگاه فردوسي مشهد
636350ETABS نداردكارداني1121392060213920704مشترك20صبحمجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچانمركز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسي)قوچانتحليلگر و طراح سازه هاي سه بعدي با برنامه
PLC و كارت هاي ورو502786 كارور PLC درجه 2ديپلم721392072113920730مشترك20عصردانشگاه فردوسي مشهد(1)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدبرنامه نويسي و كار با سخت افزار
631547AVR طراح و تحليلگر مدارات ديجيتالديپلم2721392051213920715مشترك20عصردانشگاه فردوسي مشهد(1)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده
498904 CATIA ADVANCE (2)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدتحليلگر نداردكارداني601392070113920808مشترك20عصردانشگاه فردوسي مشهد
649521CATIA (2)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدنقشه كش و طراح صنعتي با نقشه خوان و ICDL درجه 2ديپلم3301392052613920813مشترك20صبحدانشگاه فردوسي مشهد
521918  SOLID WORKSنداردكارداني1001392080413920907مشترك18عصرمجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچانمركز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسي)قوچانكارور
نداردكارشناسي601392080113920816زن17صبحآموزشكده فني دخترانمركز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورآزمايشگر ميكروبي مواد غذايي-غالت و آرد568514
نداردديپلم821392060213920730مشترك20صبحآموزشكده فني دخترانمركز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابوركارور آزمايشگاه دريافت شير خام587793
نداردكارداني صنايع غذايي551392060913920704زن12صبحآموزشكده فني دخترانمركز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابوربسته بند مواد غذايي658751
نداردكارداني صنايع غذايي551392090213920928زن18صبحآموزشكده فني دخترانمركز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابوربسته بند مواد غذايي662359
GPS در علوم كشاورزي و منابع طبيعي587245 (2)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدكارور دستگاه نداردكارداني471392090113920930مشترك20صبحدانشگاه فردوسي مشهد
نداردپايان دوره  راهنمايي1161392090913921016مرد12صبحدانشگاه پيام نورمركز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزوارباغبان656751
نداردكارداني2401392060913920904مرد15عصردانشگاه پيام نورمركز شماره هفده كاشمر(برادران)كاشمرتكنسين عمومي امنيت شبكه653122
564378# c(Windows Application)نداردكارشناسي4001392070113921028مرد20صبحدانشگاه فردوسي مشهد(1)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدمهندس برنامه نويس
631527ASP.NET Enterprise با نداردكارشناسي4001392050613920813مشترك20صبحدانشگاه فردوسي مشهد(1)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدمهندس در توسعه وب هاي
نداردكارداني3041392052613920807مشترك20صبحدانشگاه فردوسي مشهد(1)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدتكنسين تجهيزات شبكه هاي كوچك649552
نداردكارداني4161392011713920916مشترك20صبحدانشگاه پيام نور مشهدمركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدمدير سرويس دهنده هاي مايكروسافت498508
نداردكارداني3041392011813920709مشترك20صبحدانشگاه پيام نور مشهدمركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدتكنسين تجهيزات شبكه هاي كوچك498542
498819PHP نداردكارشناسي3201392081113921110زن20عصردانشگاه پيام نور مشهدمركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدبرنامه نويس
502985 ABAQUS(2)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدتحليلگر نداردكارشناسي601392080113920909مشترك20عصردانشگاه فردوسي مشهد
631525PHP (2)مركز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت هاي پيشرفته ارممشهدبرنامه نويس نداردكارشناسي3201392050913920724مشترك20صبحدانشگاه فردوسي مشهد

عنوان دوره هاي آموزشي مراكز جوار دانشگاهي استان خراسان رضوي – 6 جدول شماره
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١١زن١۶عصرتوکامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدپيرايشگر موی زنانه۵۵٩١١٩
نازك دوز زنانه درجه٢پايان دوره راهنمايی۵٠٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٢٠٨زن٢٠يکسرهجاويدمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورخياط لباس شب و عروس۵٩٠۵٩۶
رايانه آار ICDL درجه ٢ديپلم٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١١زن٢٠صبحفروغ دانشمرکز شماره ده نيشابور(برادران)قوچانرايانه کار ICDL درجه ۶٠٧٠٧۴١
رايانه آار ICDL درجه ٢سوم راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١١زن٢٠صبحفروغ دانشمرکز شماره ده نيشابور(برادران)قوچانرايانه کار ICDL درجه يک۶٠٧٠٧۴
۶٠٧٠٧٨PHOTOSHOP آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٢زن٢٠عصرفروغ دانشمرکز شماره ده نيشابور(برادران)قوچانکارور

مرکز شماره پنج مشهد(دو مشهددسر ساز بين المللی۶٣٧٨٢٨
نداردديپلم١۵٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٠٣زن١٨صبحديانتمنظوره،هتلداری و گردشگری)

مرکز شماره پنج مشهد(دو مشهدساالد ساز و اردور ساز۶٣٧٨٣٣
نداردپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٣زن١٨عصرديانتمنظوره،هتلداری و گردشگری)

مرکز شماره شش مشهد(دو نامشخصدستيار قفسه چينی دارو۶۴٠۶۶٢
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٣مرد٢٠صبحمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمنظوره،مهارت های پيشرفته ارم

مرکز شماره شش مشهد(دو نامشخصدستيار قفسه چينی دارو۶۴٠۶٧١
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٣مرد٢٠عصرمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمنظوره،مهارت های پيشرفته ارم

مرکز شماره شش مشهد(دو مشهدحسابدار عمومی مقدماتی۶۴۴۴۴٧
نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٠٨زن٨صبحشرفامنظوره،مهارت های پيشرفته ارم

نداردپايان دوره راهنمايی١٨٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١١٠٧زن١۶عصرمهرمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدمانتو دوز۶۴۶۵٢٠
۶۴٨٠٢٨E-PLANE نداردکاردانی٣٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١۵مرد١۴صبحانديشه سازان صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدنقشه کشی پيشرفته برق صنعتی با نرم افزار
۶۴٨٠٣٠AVR نداردکاردانی۶٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٨مرد١۴صبحانديشه سازان صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدطراحی و تحليل مدارات ميکروکنترلر خانواده
۶۴٨٠٣۴AC برقكار صنعتي درجه١پايان دوره راهنمايی٣۵١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٢٧مرد١۴عصرانديشه سازان صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکنترل دور موتورهای
۶۴٨٠٣۶STEP نداردديپلم۶٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩١١مرد١۴عصرانديشه سازان صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدبرنامه نويسی در محيط ٧
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٠زن١۶صبحفاختهمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه۶۴٨۵١۵٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٠زن١۶عصرفاختهمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه۶۴٨۶١٩٢
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٢١۴زن١۵عصرايرسامرکز شماره بيست تربت جام(برادران)تربت جامخياط لباس شب و عروس ۶۵٠۶۴٢
نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢١زن١٣يکسرهرايان همراهمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدنقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶۵١٢٠١٢
۶۵٣١١۴PHOTOSHOP آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٣زن١٠يکسرهنوانديشانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکارور
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١١زن١۶صبحعطاملکمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٣٢۶٢١
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٠٨زن١۶صبحعطاملکمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣٢۶۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٠٨زن١۶صبحمشهد سيستممرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵٣٣٣١٢
۶۵٣٣۴٠PHOTOSHOP آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٢٩زن١۶عصرمشهد سيستممرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکارور
۶۵٣٣۴٢AUTO CADآارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩١٨زن١۶عصرمشهد سيستممرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکارور
گليم باف درجه ٢پايان دوره راهنمايی١٩۵١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢۵زن١٠عصرتک ستاره کويرمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادگليم باف درجه ۶۵٣٩۵٠١
قالی باف درجه ٢پايان دوره راهنمايی٧۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٧زن١٠عصرتک ستاره کويرمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادقالی باف تابلويی۶۵٣٩٧۴
نداردراهنمايی١٠٩٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٢١۵مرد٢٠يکسرهپيشاورمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)نامشخصبرقکار صنعتی درجه ۶۵۴۶٨٠٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٣زن٢٠عصرالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵۴٧٢٧١
حسابدار عمومي مقدماتيپايان دوره راهنمايی١۵٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٣زن٧صبحمبينامرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصحسابدار عمومی تکميلی۶۵۵٠٢١
۶۵۵٣١۶ (P٣) و کنترل پروژه با نرم افزار CPM نداردکاردانی۶۴١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٠٨مرد١۴عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدبرنامه ريزی
۶۵۵٣٢۶ (P٣) و کنترل پروژه با نرم افزار CPM نداردکاردانی۶۴١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٠٨زن١۴صبحمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدبرنامه ريزی
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢١زن١٢عصرنگاهمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايش و پيرايش زنانه۶۵۶٢١٧
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٣١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٢٢٠زن٢٠صبحپاپيروسمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورنقاش درجه ۶۵۶۵٩٣٢
نقاش درجه ٢ديپلم۵۶٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٢١۵زن٢٠عصرپاپيروسمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورنقاش درجه ۶۵۶۶٠۵١
حسابدار عمومي مقدماتيپايان دوره راهنمايی١۵٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٢زن١٠صبحپيام آورانمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورحسابدار عمومی تکميلی۶۵۶۶۴٠
نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٣مرد١۶عصرانيشتينمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدنقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶۵۶٧٠٩٢
۶۵۶٧٣٧٣DMAX نداردديپلم١۶٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٠٠٩مرد١۶عصرانيشتينمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدطراح معماری با نرم افزار
نداردديپلم١۵٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٠٠٣مرد١۴عصرانيشتينمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصطراحی معماری درجه ٢  ۶۵۶٧۴٨
نداردديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢۵مرد۶عصرانيشتينمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکارور PLC درجه ۶۵۶٧۶٣٢
نداردديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢۵مرد۶عصرانيشتينمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکارور PLC درجه ۶۵۶٧۶٩٢
کمک بنای سفت کار يا ١٠ سال سابقهپنجم ابتدايی يا ۵ سال سابقه کاريا بيسواد با ٧سال س٢٧٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢۴مرد١۶عصرانيشتينمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدبنای سفت کار درجه ۶۵۶٧٨٠١

جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي
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جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي

آارگر عمومي ساختمان درجه٣يا ۵سال سابقه آارپنجم ابتدايی يا بيسواد با٧سال سابقه کار١٧۴١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٢۶مرد١۶عصرانيشتينمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکمک بنای سفت کار درجه ۶۵۶٧٩۵٢

نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٣زن١۶صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدنقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶۵۶٨۵٩٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٢٧زن١٠صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدتعميرکار تلفن همراه۶۵۶٩٠٢
نداردديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٠٩زن١٢صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکارور PLC درجه ۶۵۶٩۴٩٢
۶۵٧٠٠٩AUTO CADآارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٣٠زن١٢صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصکارور
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٠٧مرد٢٠عصردانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧١۴٢٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٧٣٠مرد١۵صبحاسرار سنجشمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧٣١٧١
آاربر رايانه يا اپراتوري آامپيوترپايان دوره راهنمايی٢٣٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٠زن١۶عصرعطاملکمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)نامشخصکاربر نرم افزار اداری۶۵٨۶۴۶

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٨زن١۵صبحهزاردستانمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانگليم باف درجه ۶۵٩٨٣٩٢
نداردپايان دوره راهنمايی۴۵٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١١٠٩زن١۵عصرهزاردستانمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانقالی باف درجه ۶۵٩٨۵٨٢
قالی باف درجه ٢پايان دوره راهنمايی٧۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١۶زن١۵يکسرههزاردستانمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانقالی باف تابلويی۶۵٩٨٧٧
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٣زن٢٠يکسرهآمندمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۵٩٨٩٧
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٧١٨مرد٢٠صبحايرانشهرمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۶٠٣۶۵٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٩مرد٢٠صبحايرانشهرمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶٠۴٠٠١
کمک بنای سفت کار يا ١٠ سال سابقهپنجم ابتدايی يا ۵ سال سابقه کاريا بيسواد با ٧سال س٢٧٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٢٧مرد٢٠صبحچهل ستونمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصبنای سفت کار درجه ۶۶٠۵١۶١

آارگر عمومي ساختمان درجه٣يا ۵سال سابقه آارپنجم ابتدايی يا بيسواد با٧سال سابقه کار١٧۴١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩١٢مرد٢٠صبحچهل ستونمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصکمک بنای سفت کار درجه ۶۶٠۵٢٠٢

نداردديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٢٨مرد١٠عصرابتکار صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکارور PLC درجه ۶۶٠۵۴۴٢
نداردديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٠٢۵مرد١٠عصرابتکار صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکارور PLC درجه ۶۶٠۵۴٧٢
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٠١۶زن١٩عصرآرياچهرمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۶٠٧۴۵
پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢۴زن١٩عصرآرياچهرمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادپيرايشگر موی زنانه۶۶٠٧۵١
نازك دوز زنانه درجه٢پايان دوره راهنمايی۵٠٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٢٠٧زن٢٠يکسرهبرشمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدخياط لباس شب و عروس۶۶٠٧٨٣
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٠١٨زن١۵صبحسمامرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورخياط لباس شب و عروس ۶۶١٢٧٢
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١١٣٠زن١۵صبحآراستهمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورنازک دوز زنانه ۶۶١٢٨٩
نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٣مرد١۵عصرتکنوفنمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصنقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶۶١۵٣٠٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٢٧زن١٠صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدتعميرکار تلفن همراه۶۶١۵٨٣
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٠٣زن١۶صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶١۵٩٨١
نداردديپلم١۴٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢۴زن١٠عصرتبيان توسمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)نامشخصکاربر گياهان دارويی۶۶٢٣۴٨
پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٠٣زن٢٠عصرعطری نومرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزوارپيرايشگر موی زنانه۶۶٢٩۶٣
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٧١٨مرد١۵عصردانيالمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۶٣٠٨٣٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٧١٨زن١۵صبحدانيالمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۶٣٠٨۴٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٣٠مرد١۵عصردانيالمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۶٣٠٨٧١
نداردپايان دوره راهنمايی١٩٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١١٢١زن١٠صبحنجفیمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدشيرينی پز درجه ۶۶٣١١٩٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٠٢زن١۵صبحدانيالمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۶٣١٢١١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٠١۴زن١٧صبحچهر آرامرکز شماره بيست و دو بجستان(برادران)بجستانآرايش و پيرايش زنانه۶۶٣٢١٠
نداردديپلم۴١٣١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١١٠٣زن١٧عصرچهر آرامرکز شماره بيست و دو بجستان(برادران)بجستانکار بر مواد و محصوالت شيميايی در آرايش زنانه۶۶٣٢٢٠
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٧١٨مرد١۶عصرپاستور نومرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه۶۶٣٢۴۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی١۴۵١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١١زن٢٠عصرسا نلیمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدکاله گيس باف با موی طبيعی زنانه ۶۶٣٣۵٧
نداردپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٣مرد٢٠عصررحيمیمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدپيرايشگر مردانه درجه ۶۶٣۴٠٠٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٠زن١۶صبحموج سوممرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه ۶۶٣٨١٣٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٠٣زن١۶صبحموج سوممرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه۶۶۴٠١١١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٠زن١۶صبحموج سوممرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه۶۶۴٠١٣٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١٠زن١۶عصرموج سوممرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه۶۶۴٠١۵١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨٠٨مرد١۶عصردرنازمرکز شماره بيست و شش کالت(برادران)کالترايانه کار ICDL درجه۶۶۶۵۴٨٢
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي

نداردپايان دوره راهنمايی١١۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١٩زن٢٠صبحمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصامدادگر حوادث۶۴٠٣٧۵
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١۴زن٢٠صبحمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصدستيار قفسه چينی دارو۶۴٠۶٢٨
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١۴زن٢٠عصرمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصدستيار قفسه چينی دارو۶۴٠۶۴۴
نداردپايان دوره راهنمايی١١۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١٩زن٢٠عصرمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصامدادگر حوادث۶۴٢۶۴۴
حسابدار عمومي مقدماتيپايان دوره راهنمايی١۵٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨٠٨زن١٢عصرژرف انديشانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدحسابدار عمومی تکميلی۶۴۵۴٢۴
حسابدار عمومي تكميليديپلم١۴٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨٠۶زن١٢صبحژرف انديشانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدحسابدار صنعتی درجه ۶۴۵۴۴٨٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١٢زن١٢عصرژرف انديشانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدحسابدار عمومی مقدماتی۶۴۵۴۶٣
کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١١زن١٢عصرژرف انديشانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدرايانه کار حسابداری مالی۶۴۵۴٨٧
حسابدار عمومي مقدماتيپايان دوره راهنمايی١۵٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١٣مرد٨صبحدانش و کارمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدحسابدار عمومی تکميلی۶۴۵۵٩٨
کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١١مرد٨عصردانش و کارمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار حسابداری مالی۶۴۵۶٣٢
۶۴۵۶٩٢AUTO CADآارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١١مرد٨عصردانش و کارمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکارور
نداردديپلم١٢٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨٠٨زن١٢صبحکريمیمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصحسابدار حقوق و دستمزد۶۴۵٨۴۶
نداردديپلم١٧۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨٠٩زن١٢يکسرهآريامهرقدسمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدسرپرست دبيرخانه۶۴۶٢٧۴
نداردديپلم٩۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١١زن١٢عصرآريامهرقدسمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدبايگان۶۴۶٣٢٠
رايانه کار مقدماتی ICDL درجه١ديپلم٧٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨٠۶زن١٢عصرآريامهرقدسمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدمسئول دفتر۶۴۶٣٧٢

نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢١٢١١زن١۶صبحمهرمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدخياط لباس شب و عروس ۶۴۶۴٧٠
نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩٢۶زن١۶عصرمهرمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدخياط لباس های کشی۶۴۶۵۴٨
۶۴٨٠٣٨STEP نداردديپلم۶٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩١۴مرد١۴عصرانديشه سازان صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدبرنامه نويسی در محيط ٧
۶۴٨٠۴٠E-PLANE نداردکاردانی٣٨١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١۶مرد١۴عصرانديشه سازان صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدنقشه کشی پيشرفته برق صنعتی با نرم افزار
کارور PLC درجه ٢ديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢١١١٧مرد١۴صبحانديشه سازان صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکارور PLC درجه ۶۴٨٠۴۵١
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩٠٣زن٨عصرگل ميخكمرکز شماره بيست و شش کالت(برادران)کالتپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۴٩١٨١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩١٠زن١۶صبحمشهد سيستممرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵٣٣٢۶١
۶۵٣٣٢٨AUTO CADآارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩١٩زن١۶عصرمشهد سيستممرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکارور
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩٢١زن١۶عصرمشهد سيستممرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵٣٣٢٩١
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٧٢٠مرد١١صبحعارفمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣۵٩۶٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١٢مرد١٩عصرعارفمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه۶۵٣۶۵٩١
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٣٠٢٠٧زن١۴عصرخالقمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدخياط لباس شب و عروس ۶۵۵٠٠٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٧٣٠زن١۶صبحمشهد سيستممرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵۶٠۴٠٢
۶۵۶٨٩۶Flash MX آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١۴زن١۴عصرزيگوراتمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکارور
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٧٢٨زن٢٠صبحانسيهمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۵٧٨٧١
پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١۵زن٢٠صبحتك آرامرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانپيرايشگر موی زنانه۶۵٩٧٩٨
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩١٣زن١٨صبحشيوا جوانمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۵٩٨٠۵
نقشه کشی عمومی ساختمانپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩٢۴مرد۶صبحچهل ستونمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدنقشه کشی سازه۶۶٠۵١۵
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٧٢٠زن١۶صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶١۶٠٧٢
۶۶٢٠۶٧AUTO CADآارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١١زن١٢عصرکريمیمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصکارور
حسابدار عمومي تكميليديپلم١۴٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١۴مرد١٠عصرانديشه فردامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدحسابدار صنعتی درجه ۶۶٢٢١۴٢
نداردديپلم١٢٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨٠٩مرد١٠عصرانديشه فردامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدحسابدار حقوق و دستمزد۶۶٢٢٢٣
نداردپايان دوره راهنمايی٣٠٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩٢۴مرد١۶عصرانديشه فردامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکاربر رايانه۶۶٢٢٧۶
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٧٢٨مرد١۶عصرانديشه فردامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۶٢٣٣٨٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٠٠١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩٢۴زن١۵صبحانديشه سبزمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکاربر رايانه۶۶٢٣٧٢
نداردپايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢١٢١١زن١٠صبحنجفیمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز درجه ۶۶٣١٣٠٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨٠٨زن٢٠يکسرهاسطورهمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶٣۴٨٣٢١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢١٢٠٧زن٢٠يکسرهپرمونمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)نامشخصآرايش و پيرايش زنانه۶٣۵٢٣٩
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢١٢٠٧زن١٠يکسرهپرمونمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايش و پيرايش زنانه۶٣۵٢۴٢
۶۴٣٨٩٣PHOTOSHOP آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١٣زن١٠يکسرهشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکارور
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١١زن١٠عصرشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴٣٩٣٩١
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١١مرد١٨عصرفناوران عصر دانشمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۴۴٣٨١٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١١مرد٨عصردانش و کارمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه ۶۴۵۶٧٠٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١٣زن١٠صبحنوانديشانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدحسابدار عمومی مقدماتی۶۵٣١٣٣
نداردديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٩٢٨مرد٢٠عصرآذرين برقمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصکارور PLC درجه ۶۵٧۶٣٠٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١٣زن٢٠عصراسطورهمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵٩٩٧۴٢
آارگر عمومي ساختمان درجه٣يا ۵سال سابقه آارپنجم ابتدايی يا بيسواد با٧سال سابقه کار١٧۴١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١٢مرد٢٠صبحتکنوفنمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصکمک بنای سفت کار درجه ۶۶١۵٨١٢

نداردپايان دوره راهنمايی١٩٨١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢١١٢٩زن١٠صبحپرمونمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدپيرايشگر موی زنانه۶٣۵٢۴٩
نداردپايان دوره راهنمايی١٩٨١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢١١٢٩زن٢٠صبحپرمونمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)نامشخصپيرايشگر موی زنانه۶٣۵٢٧٣
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨١٢زن١٠صبحشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴٣٧١١٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨١۴زن١٠صبحشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴٣٨۵۶١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨١٢زن١٠عصرشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴٣٨٧۵١
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨١٢مرد١٨صبحفناوران عصر دانشمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۴۴٣٨٨٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨١۴زن٢٠صبحپردازشمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه۶۴۶٢۵۴١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨١۴زن٢٠عصرپردازشمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه۶۴۶۴٩١١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨٠۵زن٢٠صبحالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵۴٧٣۵٢
آارور عمومي رايانه شخصيديپلم٢۴١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٧٢١زن٢٠يکسرهالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار SPSS درجه ۶۵۴٨٣٨٢
نداردراهنمايی١٠٩٠١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢١٢١۵مرد٢٠يکسرهآذرين برقمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصبرقکار صنعتی درجه ۶۵٧۵٢٣٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٩٢۴مرد١١يکسرهدامادمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصپيرايشگر مردانه درجه ۶۵٧٨٢۶٢
نداردديپلم۴١٣١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢١١١۴زن١٨عصرشيوا جوانمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدکار بر مواد و محصوالت شيميايی در آرايش زنانه۶۵٩٨٣٣
نداردپايان دوره راهنمايی١۴۵١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٩٠۵زن١٨عصرشيوا جوانمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدکاله گيس باف با موی طبيعی زنانه ۶۵٩٨۵۴
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠۵١٣٩٢٠٨١۵زن١٠صبحنوانديشانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵٣١٠۶١
۵٣٩۴۴٢CORELDRAW آارور عمومي رايانه شخصيديپلم۶٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١۴زن٢٠عصرپردازشمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهکارور
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١٣زن١٠صبحشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه ۶۴٣٨٢٩٢
نداردديپلم١٢٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨٠٩زن٨يکسرهشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدحسابدار حقوق و دستمزد۶۴۴۴۵١
کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٧٢٨زن٨عصرشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار حسابداری مالی۶۴۴۴۵۶
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨٠١زن١۶صبحعابدمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۴٧٩٢۵٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٧٢٣زن١۶صبحعابدمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۴٧٩٣٢٢
نداردپايان دوره راهنمايی۵١١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩١۶مرد٢٠عصرگيتی پسندمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدلوله کشی سيستم گرمايشی از کف۶۵٠٣٧٨
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨٠٢زن١٣عصرعصرجديدمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۵١۵٢٣
نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩٢۵زن١۴صبحتکنوپالنمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصنقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶۵٢٨٨٣٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩١٩زن١٠صبحفروغ دانشمرکز شماره ده نيشابور(برادران)قوچانحسابدار عمومی مقدماتی۶۵۵٨٩۶
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١۵زن٢٠عصراتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵۶٠٨٢١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١۵مرد٢٠عصراتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانرايانه کار ICDL درجه۶۵۶١٢٨١
نداردپايان دوره راهنمايی۴۵٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢١٠٠٨مرد١۶صبحاديسونمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدمونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق۶۵۶۴٧۵
نداردپايان دوره راهنمايی٢٩٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩١٨زن٢٠صبحرابعهمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)کاشمرمتعادل ساز چهره زنانه۶۵٨۴٢٠
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١۴زن٢٠صبحارشيامرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابوررايانه کار ICDL درجه۶۵٨۴٧۶٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٧٢٣زن١۴صبحقربانیمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)بردسكنرايانه کار ICDL درجه ۶۵٩٧٨٩٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨٠١زن٢٠صبحرهنمامرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانرايانه کار ICDL درجه ۶۶٠٠۶٣٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١۵زن٢٠صبحرهنمامرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانرايانه کار ICDL درجه۶۶٠٠٧۵١
۶۶٠۶۶۵PHOTOSHOPدرجه٢ياآاربر رايانفوق ديپلم آامپيوتر يا گرافيك٨٢١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١۵زن٢٠صبحرهنمامرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانکارور ICDL آاربر عمومي رايانه شخصي يا
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي

نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢١١٠١زن١۵صبحمهراذينمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصنازک دوز زنانه۶۶٢١٧١
پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩٠٧زن٢٠عصرگلچهره هامرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورپيرايشگر موی زنانه۶۶٣١٨٠
پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩٠٧زن۵عصرگلچهره هامرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورپيرايشگر موی زنانه۶۶٣١٨١
کمک بنای سفت کار يا ١٠ سال سابقهپنجم ابتدايی يا ۵ سال سابقه کاريا بيسواد با ٧سال س٢٧٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١۶مرد٢٠يکسرهبهکامان ترشيزمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)نامشخصبنای سفت کار درجه ۶۶٣٢٨٠١

نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١٣زن٢٠صبحپرتومرکز شماره ده نيشابور(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۶۴٧۵٩٢
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢١٢١٣زن٢٠يکسرهحلمامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدخياط لباس شب و عروس ۶٣۵٢٩۵
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٨٠٩مرد١۵عصرظفرمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣٢۶٧٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٨٠٩مرد١۵عصرظفرمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣٢۶٩٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٧٣٠زن٢٠عصرالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵۴٩٠۶٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٨١۴زن٢٠صبحاتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۵۶٠٢٨٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٨١۴مرد٢٠عصراتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانرايانه کار ICDL درجه ۶۵۶٠٩۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٩٨١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٨٢٧زن١٠صبحماهرخمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدپيرايشگر موی زنانه۶۵۶٩۵٩
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٨٠٧مرد١۵صبحاسرار سنجشمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧٧٧١١
پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٩٠٩زن٢٠عصرماه آرامرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورپيرايشگر موی زنانه۶۶٣۴٨۴
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١۵مرد١٨عصرارتباطمرکز شماره شانزده درگز(برادران)درگزرايانه کار ICDL درجه ۶٣٨٠٨۴٢
نداردپايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢١٠٠٧زن٢٠صبحمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز درجه ۶۴٨۵۴١٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١٣زن١۴صبحمبينامرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵۵١٠٣٢
نداردمهندسی صنايع يا ليسانس مديريت صنعتی٢٣٠١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢١١٢٨مرد١۴عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصمدير برنامه ريزی و کنترل توليد۶۵۵۴۶٨
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١۵زن٢٠صبحاتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۵۶٠٢٣٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١۵مرد٢٠عصراتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانرايانه کار ICDL درجه ۶۵۶٠٩۴٢
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٧٠٩١٣٩٣٠٢١۴زن٢٠يکسرهحلمامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدنازک دوز زنانه ۶٣۵٢٩٣
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٠٩١٣٩٢١٠٠٩زن١۴عصرنيکامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۴٨٠٨٠
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٧٠٩١٣٩٢٠٨٢١مرد٢٠عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز مخصوص - روز۶۴٨۴٣٩
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٧٠٩١٣٩٢٠٨٢١زن٢٠صبحمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز مخصوص - روز۶۴٨۴۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٠٩١٣٩٢٠٩٠٩زن٢٠صبحعصرجديدمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۵٣١٩٩
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠٩١٣٩٢٠٨١٣زن٢٠صبحپوراکبرمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)بردسكنرايانه کار ICDL درجه۶۵٣۶٩٠١
نداردپايان دوره راهنمايی٧۵١٣٩٢٠٧٠٩١٣٩٢١٠٠٣زن٨عصرخالقمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدپولک و منجوق دوز۶۵۴٨٨٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠٩١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠صبحرابعهمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)کاشمرآرايش و پيرايش زنانه۶۵٨۴٢٧
نداردديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٧١٠١٣٩٢٠٩٢٨مرد١۴يکسرهپيشاورمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايکارور PLC درجه ۶۵۴٨٨١٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٩١۴زن١۶صبحفاختهمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه۶۴٨۶٠٧١
نداردديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٩٢٨مرد١۴يکسرهپيشاورمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايکارور PLC درجه ۶۵۴٨٩١٢
نداردديپلم٩۶١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٩١٠زن١۴صبحمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصکارآفرين۶۵۵٣٩١
نداردديپلم٩۶١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٩١٠مرد١۴عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصکارآفرين۶۵۵٣٩٣
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٨١٣مرد٢٠صبحدانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧٠۵٣٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٨١٣زن٢٠صبحدانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧۴١٧٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٨١۵مرد٢٠عصرنوآورانمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۵٨٣٩٩١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٨١۵زن٢٠صبحنوآورمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۵٨۴٩٢١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٩١۴زن١۶عصرفاختهمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه۶۴٨۶٣٧١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨٠۴زن٢٠صبحهمرازمرکز شماره سی و نه مه والت(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٠۶۵۵٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨٠۴مرد٢٠عصريارمندمرکز شماره سی و نه مه والت(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵١٨٨٠٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨١٢زن٢٠صبحپوراکبرمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)بردسكنرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣۵٧٧٢
کمک بنای سفت کار يا ١٠ سال سابقهپنجم ابتدايی يا ۵ سال سابقه کاريا بيسواد با ٧سال س٢٧٠١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٩٠٩مرد٢٠صبحخانه عمرانمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصبنای سفت کار درجه ۶۵۵٩١٣١

نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨٠۵زن١۴صبحبازتابمرکز شماره بيست و دو بجستان(برادران)بجستانرايانه کار ICDL درجه ۶۶١٠٧٨٢
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي

نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨٠۵مرد١٠عصربازتابمرکز شماره بيست و دو بجستان(برادران)بجستانرايانه کار ICDL درجه ۶۶١٠٨٩٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨٠۶زن٢٠عصرحافظمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه ۶۶٢١٣٠٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨٠٨زن٢٠صبححافظمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه ۶۶٢٣١۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی۶٠٠١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢١١١۶مرد٢٠صبحندای قلممرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکمک استاد کار هنر آيينه کاری درجه ١ ۶۶٣٧۴۶
۶۶٣٨٣٠ PHOTOSHOP آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٩١۴زن١۶عصرموج سوممرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادکارور
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧١۴١٣٩٢١٠٠٣زن١۶يکسرهتوکامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايش و پيرايش زنانه۵٨٢٣۶١
داشتن گواهينامه طراح معماری داخلی درجه ٢ديپلم٧٢٨١٣٩٢٠٧١۴١٣٩٢١١٠٨زن١٠يکسرهعاليیمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)نامشخصطراح معماری داخلی۶٣٢٣١۶

آارمند مقدماتي فروش خدمات مسافرتي و مهارت خواندن وديپلم١٣٠١٣٩٢٠٧١۴١٣٩٢١٠٠٣مرد١۴عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصکارمند متوسط فروش خدمات مسافرتی  ۶۵٠٣٠٩

نداردديپلم۴١٣١٣٩٢٠٧١۴١٣٩٢١٠٠٩زن١٣صبحعصرجديدمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدکار بر مواد و محصوالت شيميايی در آرايش زنانه۶۵٣١٩٢
۶۶١٢٣٠ SQL Server، Access برنامه نويسي ويژوال بيسيك مقدماتيراهنمايی١٨٠١٣٩٢٠٧١۴١٣٩٢٠٩٢۴زن١٠عصردانش افزارمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصکاربر بانک اطالعاتی

نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧١۵١٣٩٢١٢١١زن٨عصرگل ميخكمرکز شماره بيست و شش کالت(برادران)کالتمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۴٩۵٢٧
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧١۵١٣٩٢٠٨١٣مرد٢٠عصردانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧١٩۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٧١۵١٣٩٢١١٣٠زن٢٠صبحصفيهمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورنازک دوز زنانه۶۵٨١٨٧
نداردپايان دوره راهنمايی١٣۶١٣٩٢٠٧١۵١٣٩٢١٢٢٨زن١٩صبحمرصعمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصشيرينی پز شيرينی های خشک۶۶٠٩٧٠
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧١۵١٣٩٢٠٨١۵زن١٢عصرعاطفهمرکز شماره بيست و يک رشتخوار(برادران)رشتخوارپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۶٢١٩٠
نداردپايان دوره راهنمايی٢١٨١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٢١٠١٩مرد١۴عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز هتل درجه ٢ ۶۴٩٨٨٩
نداردپايان دوره راهنمايی٢١٨١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٢١٠١٩زن١۴صبحمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز هتل درجه ٢ ۶۴٩٨٩٧
نداردديپلم١٢٠١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٢٠٩٢۵زن٧عصرمبينامرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصحسابدار حقوق و دستمزد۶۵٩٩٠٠
نداردراهنمايی١٠٩٠١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٣٠٣١٣مرد٧عصرابتکار صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدبرقکار صنعتی درجه ۶۶٠۵۵٣٢
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٢١٢١۵زن٢٠صبحروناس نوينمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچاننازک دوز زنانه ۶۶٠۶۵٣
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٢٠٩٢٣زن٢٠عصرعطرانهمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جوينمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۶۴٩۵٧
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧١٧١٣٩٢٠٨١۴زن٢٠صبحپردازشمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۴۶٢١٠٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧١٧١٣٩٢٠٨١۴زن٢٠عصرپردازشمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۴۶٢٣۴٢
آارگر عمومي ساختمان درجه٣يا ۵سال سابقه آارپنجم ابتدايی يا بيسواد با٧سال سابقه کار١٧۴١٣٩٢٠٧١٧١٣٩٢٠٨٢۵مرد١۵صبحنما سازهمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکمک بنای سفت کار درجه ۶۵١٧۴٨٢

نداردديپلم۴١٣١٣٩٢٠٧١٧١٣٩٢١١٠١زن٢٠صبحعطری نومرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزوارکار بر مواد و محصوالت شيميايی در آرايش زنانه۶۶٣٠٢۵
نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٢٠١٣٩٢١١٠٧مرد٢٠عصرژرف انديشان ٢مرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدنقشه کش عمومی ساختمان درجه ۴٢٧۵٩٢٢
درجه ٢ و مهارت خواندن متون فني مرتبط ICDLکارشناسی آليه رشته ها٢١٠١٣٩٢٠٧٢٠١٣٩٢١٠١۶مرد١۴عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدمدير هتل۶۴٩٨٧٧

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٢٠١٣٩٢١١٠٢زن١۴صبحمونسمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايآرايش و پيرايش زنانه۶۵۶٣٧٣
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٢٠١٣٩٢١١٠١زن١۴عصرمونسمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۵۶٣٨٧
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٢٠١٣٩٢٠٨٠٩مرد٢٠عصرفارسيانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶١۴٩٩٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٢١١٣٩٢٠٨١١مرد١٩صبحعارفمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣۶٣۴٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٢١١٣٩٢١٠٢٨زن١۵صبحمه تاجمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايش و پيرايش زنانه۶۵۶١٧۴
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٢١١٣٩٢٠٨١١زن١۶صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶١۶٢۴٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٢٢١٣٩٢٠٨١٢زن٢٠عصرقطبي مقدممرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه ۶۵٧٩۴٩٢
نداردپايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٢٢١٣٩٢١٢٠٣زن١٠صبحشاهدونهمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز درجه ۶۶٣٩٨۴٢
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٢٣١٣٩٢١٠٢۴زن١١يکسرهنيلوفرمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدخياط لباس شب و عروس ۶۵٢۶١۴
آارور عمومي رايانه شخصيديپلم٢۴١٣٩٢٠٧٢٣١٣٩٢٠٨١٢زن٢٠يکسرهالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه ۶۵۴٨۶٣٢
نداردپايان دوره راهنمايی١۴۵١٣٩٢٠٧٢۴١٣٩٢١٠٢۴زن٢٠صبحپريامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)نامشخصکاله گيس باف با موی طبيعی زنانه ۶۶٠٨٨٨
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٢۵١٣٩٢٠٨١۴زن١۶صبحعابدمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۴٧٩۴٧٢
کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٢٧١٣٩٢٠٩١٩زن١٢عصرفروغ دانشمرکز شماره ده نيشابور(برادران)قوچانرايانه کار حسابداری مالی۵٣۵٩٢١
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٢٧١٣٩٢٠٨٠٩زن١۶صبحعابدمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۴٧٩٣۵٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٢٧١٣٩٢٠٨١۵مرد٢٠عصرنوآورانمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۵٨۴٠۵٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٢٧١٣٩٢٠٨١۵زن٢٠صبحنوآورمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۵٨۴٩۶٢

صفحه 33



نام آموزشگاهنام مرکزشهرنام دورهکد دوره

شی
وز
 آم
ت
وب
ن

ت
رفي
ظ

ت
سي
جن

ت)
اع
(س

ش 
وز
 آم
ان
زم

پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي

رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٢٧١٣٩٢٠٩٢۶زن١۴صبحقربانیمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)بردسكنرايانه کار ICDL درجه۶۵٩٨۶۴١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٧٢٧١٣٩٣٠٢٠٣زن٢٠صبحزن روز شرقیمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورآرايشگر موی زنانه۶۶۴۴٠٧
نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٢٩١٣٩٢١٠٣٠مرد٢٠عصرجوان ترسيممرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)نامشخصنقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶۴٠۵۶٩٢
حسابدار عمومي تكميليديپلم١۴٠١٣٩٢٠٧٢٩١٣٩٢٠٨٣٠زن٨عصرشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدحسابدار صنعتی درجه ۶۴۴۴٧٢٢
کمک بنای سفت کار يا ١٠ سال سابقهپنجم ابتدايی يا ۵ سال سابقه کاريا بيسواد با ٧سال س٢٧٠١٣٩٢٠٧٢٩١٣٩٢١٢١٣مرد٢٠عصرجوان ترسيممرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)نامشخصبنای سفت کار درجه ۶۵۴٧١٠١

نداردپايان دوره راهنمايی١۴۵١٣٩٢٠٧٢٩١٣٩٢٠٩٠۶زن٢٠صبحعطرانهمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جوينکاله گيس باف با موی طبيعی زنانه ۶۶٧٧١۴
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١١٣٠زن٢٠صبحطليعهمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورخياط لباس شب و عروس ۶۴٠۴١٨
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٣٠۶١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١٢١٢زن١۵عصرطليعهمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورضخيم دوز زنانه۶۴٣٨۵٨
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١٢١٠زن٢٠عصرارسمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصخياط لباس شب و عروس ۶۵١٣٩١
نداردپايان دوره راهنمايی۴۵٠١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١١١٠مرد١۴يکسرهپيشاورمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايمونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق۶۵۵٠۶٠
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١٠٣٠زن٢٠عصرزرين تاجمرکز شماره بيست و سه چناران(برادران)مشهدمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۵۵۵٢٣
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢٠٩١٨زن٢٠صبحفروغ دانشمرکز شماره ده نيشابور(برادران)قوچانرايانه کار ICDL درجه۶۵۵٨٨٩١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢٠٩٠٣زن٢٠عصردانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧۵٣٠٢
FALSEديپلم٨٢١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢٠٩٢٠زن١۴صبحمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)۶۵٨١۶۴
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١٠٣٠زن٢٠عصرصفيهمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورخياط لباس شب و عروس ۶۵٨١٩۴
FALSEديپلم٨٢١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢٠٩٢٠مرد١۴عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدمتصدی کافی شاپ(قهوه سرا)۶۵٨٢١٣
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١٠٠۵زن١٨صبحديانتمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز مخصوص - روز۶۶٠١١٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٩٠١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١٠٣٠زن١٨عصرديانتمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدشيرينی پز درجه ۶۶٠١٣۶٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢٠٨٢٠مرد٢٠صبحايرانشهرمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۶٠٣٨٢٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١١٣٠زن١٠صبحبازتابمرکز شماره بيست و دو بجستان(برادران)بجستانرايانه کار ICDL درجه۶۶١٠٩٠١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١١٣٠مرد١٠عصربازتابمرکز شماره بيست و دو بجستان(برادران)بجستانرايانه کار ICDL درجه۶۶١٠٩٢١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١١٣٠زن١٠صبحافرامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايش و پيرايش زنانه۶۶١٧٠٣
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٣١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١١١۶زن٢٠عصرآفرينگرمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورنقاش درجه ۶۶١٩۶٧٢
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٣٠٢١٣زن١٢يکسرهساقی کوثرمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)نامشخصنازک دوز زنانه۶۶٣٣٣٣
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢٠٨٢٠زن١۴صبحراشدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۶۴٨٩١٢
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٨٠٢١٣٩٢١٢٠١زن٢٠يکسرهطليعهمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورخياط لباس شب و عروس ۶۵٠٠٨٠
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٨٠۴١٣٩٢٠٩١۶مرد٢٠عصرمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصدستيار قفسه چينی دارو۶۴٠٩٣٢
۶۵٠٣٩۵(PUSH FIT) نداردپايان دوره راهنمايی٨٠١٣٩٢٠٨٠۴١٣٩٢١١٠۶مرد٢٠عصرگيتی پسندمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدلوله کش فاضالب نصب فشاری
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨٠۴١٣٩٢٠٩١۴زن٢٠صبحهمرازمرکز شماره سی و نه مه والت(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٠۶۶٣١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨٠۴١٣٩٢٠٩١۴مرد٢٠عصريارمندمرکز شماره سی و نه مه والت(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵١٨٩٣١
نداردراهنمايی١٠٩٠١٣٩٢٠٨٠۴١٣٩٣٠١١۴مرد٢٠يکسرهآذرين برقمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصبرقکار صنعتی درجه ۶۵٧۵۵٨٢
نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٨٠۵١٣٩٢٠٨١۵زن٢٠صبحقصربانومرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصآرايشگر ناخن۶١٩۶۶۴
آاربر عمومي رايانه شخصي يا ICDL درجه٢ياآاربر رايانفوق ديپلم آامپيوتر يا گرافيك٨٠١٣٩٢٠٨٠۵١٣٩٢١٠٠٨زن٢٠عصرالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدطراحی گرافيک رايانه ای۶۵۴٩٢۶

آاربر عمومي رايانه شخصي يا ICDL درجه٢ياآاربر رايانفوق ديپلم آامپيوتر يا گرافيك٨٠١٣٩٢٠٨٠۵١٣٩٢١٠٠٨زن٢٠عصرالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدطراحی گرافيک رايانه ای۶۵۴٩٢۶

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨٠۶١٣٩٢٠٩٢۴زن١٢يکسرهرنگينکمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآرايش و پيرايش زنانه۶۵١٨۵۶
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٨٠۶١٣٩٢١١١٠زن١۵عصرمه تاجمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايشگر موی زنانه۶۵۶١٧٩
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٨٠۶١٣٩٢١١١٠زن٧عصرمه تاجمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايشگر موی زنانه۶۵۶١٨٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٨٠۶١٣٩٢٠٩٠٧زن٧صبحمه تاجمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۵٨۵۵٠
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٨٠٧١٣٩٢١١٣٠زن٢٠صبحارسمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصنازک دوز زنانه۶۵١٣۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨٠٧١٣٩٢٠٩٠٧زن٢٠صبحالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵۴٧٨۶٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨٠٨١٣٩٢١٢٠٨مرد٢٠عصردانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧١۵٨١
نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٨٠٩١٣٩٢١١٠٣مرد١۵عصرنما سازهمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدنقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶۵١٧٢۵٢
حسابدار عمومي مقدماتيپايان دوره راهنمايی١۵٠١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢٠٩٢۵زن٨يکسرهشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدحسابدار عمومی تکميلی۶۴۴۴٨٣
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي

نداردديپلم١٠٠١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢١٠١۴مرد٢٠صبحهميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدمتصدی البسه در هتل۶۴۵۶١٩
نداردپايان دوره راهنمايی٢۵٠١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢١٠١١مرد٢٠عصرهميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهداتاق دار هتل۶۴۶٩٢٨
قناد هتلديپلم١٩٠١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠يکسرههميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدسرپرست قنادی هتل۶۴٧٠٩٨
برقكار ساختمان درجه ٢پايان دوره راهنمايی٣٩٠١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢١١٠٩مرد١٨عصرتک فازمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدبرقکار ساختمان درجه ۶۴٧١٢۴١
نداردپايان دوره راهنمايی٢١٨١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢١٠١١مرد٢٠صبحهميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز هتل درجه ٢ ۶۴٧١۵١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢١٢١١زن٨صبحگل ميخكمرکز شماره بيست و شش کالت(برادران)کالتآرايش و پيرايش زنانه۶۴٨٩۵٧
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢٠٩١٨زن١۶صبحمشهد سيستممرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۵٣٣٣٣٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢٠٩١٨زن١٠عصرريحانه واليتمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)کاشمررايانه کار ICDL درجه ۶۵۶٠٨٠٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢١٠٣٠زن١٠صبحريحانه واليتمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)کاشمررايانه کار ICDL درجه۶۵۶٠٨۶١
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢٠٩١٨زن١۶صبحپاستورمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۶٣٢۴٠٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٨٧١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢٠٩٢۵زن١٢صبحآريامهرقدسمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصتند خوان ۶۶٣٣١٣
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢٠٩٢١زن١۶صبحدرنازمرکز شماره بيست و شش کالت(برادران)کالترايانه کار ICDL درجه۶۶۶۵۶۶١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢٠٩٢١مرد١۶عصردرنازمرکز شماره بيست و شش کالت(برادران)کالترايانه کار ICDL درجه۶۶۶۵٧۵١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢١١٠٨زن١۶عصرتوکامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايشگر موی زنانه۵۵٩١٢۶
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢٠٩١٩زن١٠صبحشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴٣٩۶۶٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢٠٩١٩زن١٠عصرشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴۴۴٢٠١
درجه ٢ و مهارت خواندن متون فني مرتبط ICDLکارشناسی آليه رشته ها٢١٠١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠صبحهميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصمدير هتل۶۴۵۵٢٨

ICDLديپلم٣۵٠١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠يکسرههميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصکارمند پذيره(فرانت آفيس)۶۴۵۵۵٨
ICDLديپلم٣۵٠١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠يکسرههميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصکارمند پذيره(فرانت آفيس)۶۴۵۵۵٨
اتاقدار هتل و ICDL درجه ٢و آشنايی با زبان انگليسیديپلم٢١٠١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠يکسرههميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدمتصدی طبقات در هتل ۶۴۵٧١٨

رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢١٠١۴زن١۶صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶١۶٧۶١
نداردديپلم١٧۶١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢٠٩٢۴زن١٢عصرآريامهرقدسمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصسرپرست دبيرخانه۶۶٣٣١۶
رايانه کار مقدماتی ICDL درجه١ديپلم٧٠١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢٠٩٢۴زن١٢عصرآريامهرقدسمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصمسئول دفتر۶۶٣٣١٩

رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١٣١٣٩٢٠٩٢٣زن١٠صبحشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴۴٠١۵١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨١٣١٣٩٢٠٩١٨زن١٠عصرشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴۴٣٧٠٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٢۴١٣٩٢٠٨١٣١٣٩٢١٠١۵مرد٢٠صبحهميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدميزبان رستوران۶۴۶٨٧۵
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١٣١٣٩٢٠٩٠٣مرد١٩صبحعارفمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣٧٠۵٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١٣١٣٩٢٠٩٢٣مرد١٩عصرعارفمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه۶۵٣٧٣٣١
نداردديپلم١۶٠١٣٩٢٠٨١٣١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠عصرهميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدسرآشپز کل آشپزخانه و قنادی هتل۶۵۵٠٩۵
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٨١٣١٣٩٢١٠١٠زن٢٠يکسرهآمندمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادآرايشگر موی زنانه۶۵٩٩١۶
آارگر عمومي ساختمان درجه٣يا ۵سال سابقه آارپنجم ابتدايی يا بيسواد با٧سال سابقه کار١٧۴١٣٩٢٠٨١٣١٣٩٢٠٩١٨مرد٢٠عصرتکنوفنمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصکمک بنای سفت کار درجه ۶۶١۵٢٠٢

رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢٠٩٢١زن١٠يکسرهشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴۴٣۵٩١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢٠٩١٩زن١٠عصرشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴۴۴١١٢
نداردديپلم١٨٠١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠صبحهميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدقناد هتل ۶۴٧٠٠٨
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢٠٩٢۴زن١۶صبحعابدمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه۶۴٨٨۶٩١
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢٠٩٢١مرد١۵عصرظفرمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣٢٧٠٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢٠٩٢١مرد١۵عصرظفرمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣٢٧٢٢
نداردکارشناسی٣٠١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢٠٩٠٧زن٢٠يکسرهالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهددوره پريماورا (P٣E) سطح ۶۵۴٨٩٣٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢٠٩٢١زن٢٠صبحفروغ دانشمرکز شماره ده نيشابور(برادران)قوچانرايانه کار ICDL درجه ۶۵۵٨۶٩٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢١٠٠١مرد٢٠صبحدانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧١٢٠١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢١٠١٧مرد٢٠عصردانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧٢١٩١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢١٠٠۴زن٢٠صبحدانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧۴۶٩١
نداردآارشناسی مهندسی صنايع١١١١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢١٠٠٨مرد١۴عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصمدير تضمين کيفيت۶۵٨٨۴۴
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي

نداردديپلم۴١٣١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢١١٠٩زن١١صبحآيسامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدکار بر مواد و محصوالت شيميايی در آرايش زنانه۶۵٩٢٧۵
نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٨١۵١٣٩٢١١٢۶زن١۵يکسرهعاليیمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهنقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶٣٨۴٩۶٢
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٨١۵١٣٩٢٠٩٢٧مرد٢٠صبحمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصدستيار قفسه چينی دارو۶۴٠٨٣٣
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨١۵١٣٩٢٠٩٢٣زن١٠صبحشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار ICDL درجه۶۴٣٩٨٠٢
آشپز هتل درجه ٢ديپلم١۵۴١٣٩٢٠٨١۵١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠يکسرههميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدآشپز هتل درجه ١ ۶۴٧١٧٣
۶۵۴٧٠٢PHOTOSHOP آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٨١۵١٣٩٢٠٩١٨زن٢٠صبحالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدکارور
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨١۵١٣٩٢٠٩١٧زن٢٠عصردانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧۵۵٢٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨١۵١٣٩٢٠٩٢٣زن١۶صبحدرنازمرکز شماره بيست و شش کالت(برادران)کالترايانه کار ICDL درجه۶۶۶۵۵۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢١٠٢۴زن٢٠صبحقصربانومرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصآرايش و پيرايش زنانه۶١٩۶٧۶
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠صبحمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصدستيار قفسه چينی دارو۶۴٠٧٩٠
نداردديپلم١٠۴١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠عصرمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصدستيار قفسه چينی دارو۶۴٠٧٩۶
نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢٠٩٢۶زن٨صبحشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدحسابدار عمومی مقدماتی۶۴۴۴٧٩
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢٠٩٢۶زن٢٠صبحپردازشمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه۶۴۶٣٢٢١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢٠٩٢۶زن٢٠عصرپردازشمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه۶۴۶٣٣٧١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢٠٩٢۶زن٢٠عصراتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵۶٠٨۴١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢٠٩٢۶مرد٢٠عصراتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانرايانه کار ICDL درجه۶۵۶١٠۴١
نداردپايان دوره راهنمايی۴۵٠١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢١٠٢٢مرد٢٠يکسرهآذرين برقمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)نامشخصمونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق۶۵٧۵٩٣
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢١٢١١زن٢٠صبحدرخشانمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورنازک دوز زنانه۶۴۵٠۴٩
کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢٠٩٢١مرد١۵عصرظفرمرکز شماره هفت گناباد(برادران،عالمه بهلول گنابادی)گنابادرايانه کار حسابداری مالی۶۵٣٢٧۴
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢٠٩٢٧زن٢٠صبحپوراکبرمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)بردسكنرايانه کار ICDL درجه۶۵٣٨٢٠١
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢٠٩٢۶زن٢٠صبحاتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۵۶٠٧٣٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢٠٩٢۶مرد٢٠عصراتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)قوچانرايانه کار ICDL درجه ۶۵۶١٠١٢
۶۵٨۶۵١WORD آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢٠٩٢١زن١۶صبحعطاملکمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)نامشخصکارور
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢٠٩٢۵زن١۶صبحعطاملکمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۵٨۶۵۴٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢١١٠۶زن١٧صبحآيسامرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايش و پيرايش زنانه۶۵٩١٩۶
نداردپايان دوره راهنمايی٧٠٠١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٣٠١٢۶مرد٧عصرابتکار صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدبرقکار ساختمان درجه ۶۶٠۵۵۶٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١٩١٣٩٢٠٩٢٧زن٢٠صبحاتركمرکز شماره چهارده قوچان(برادران،شهيد عباسی)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۵۶٠۶۴٢
نداردديپلم٧٨١٣٩٢٠٨١٩١٣٩٢١٢٠٣زن١٩صبحمرصعمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصآشپز غذاهای فوری۶۵٨۶۴٩
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١٩١٣٩٢٠٩٠٩مرد١۴عصرعصردانشمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)بردسكنرايانه کار ICDL درجه ۶۵٩٩٨۶٢
آشپز هتل درجه ١ و قناد هتل ديپلم۶٠١٣٩٢٠٨٢٠١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠عصرهميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدمعاون کل آشپزخانه و قنادی هتل۶۴٧١٣۵
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨٢٠١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠صبحايرانشهرمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶٠۴٠۴١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨٢۵١٣٩٢٠٩١٣زن٢٠صبحهمرازمرکز شماره سی و نه مه والت(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٠۶۶۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٨٢۵١٣٩٢٠٩١٣مرد٢٠عصريارمندمرکز شماره سی و نه مه والت(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵١٩٠١٢
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی۴٩٠١٣٩٢٠٨٢۵١٣٩٢١٢٠٨زن١١عصرنيلوفرمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی )۶۵٢۶٢۴
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨٢۵١٣٩٢٠٩٢٧مرد٢٠عصرنوآورانمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۵٨۴٠٨١
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٨٢۵١٣٩٢٠٩٢٧زن٢٠صبحنوآورمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۵٨۵٠١١
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨٢۵١٣٩٢٠٩١۶زن١٠صبحبازتابمرکز شماره بيست و دو بجستان(برادران)بجستانرايانه کار ICDL درجه ۶۶١٠٨٣٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨٢۵١٣٩٢٠٩١۶مرد١٠عصربازتابمرکز شماره بيست و دو بجستان(برادران)بجستانرايانه کار ICDL درجه ۶۶١٠٨۶٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨٢۶١٣٩٢٠٩٢١زن٢٠صبحپوراکبرمرکز شماره هفده کاشمر(برادران)بردسكنرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣٧۴١٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٨٢۶١٣٩٢١١٠١زن١۵يکسرهآميتيسمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)نامشخصآرايشگر موی زنانه۶۵۶۵۴۶
نداردديپلم٧٠١٣٩٢٠٨٢٨١٣٩٢١٠٠٩مرد٢٠عصرهميارهتلمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)نامشخصسر ميزبان رستوران۶۴۵۵٨۴
کارور PLC درجه ٢ديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٨٢٨١٣٩٢١٠٢۴مرد١٠عصرابتکار صنعتمرکز شماره يک مشهد(برادران)مشهدکارور PLC درجه ۶۶٠۵۵١١
قالی باف درجه ٢پايان دوره راهنمايی٧۶١٣٩٢٠٨٣٠١٣٩٢٠٩٢١زن٢٠يکسرهآيميا بافتمرکز شماره شانزده درگز(برادران)نامشخصقالی باف تابلويی۵٩٣٣٧۶
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان  خراسان رضوي

نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨٣٠١٣٩٢٠٩٢۶زن٢٠صبحپردازشمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۴۶٢٨٠٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨٣٠١٣٩٢٠٩٢۶زن٢٠عصرپردازشمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۴۶٢٩٩٢
۶۶١۶۶٣AUTO CADآارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٩٠١١٣٩٢١١٠١زن١۶صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصکارور
کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٩٠٢١٣٩٢٠٩٢۴زن٨عصرشرفامرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار حسابداری مالی۶۴۴۴٨٧
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٩٠٢١٣٩٢١٢٠٨زن١٧عصرروناکمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايش و پيرايش زنانه۶۴٨۵١٠
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٩٠٢١٣٩٢٠٩١٩مرد٢٠صبحايرانشهرمرکز شماره ده نيشابور(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه ۶۶٠٣٨٨٢
درجه ٢ و مهارت خواندن متون فني مرتبط ICDLکارشناسی آليه رشته ها٢١٠١٣٩٢٠٩٠٢١٣٩٢١٠٢۴زن١۴صبحمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدمدير هتل۶۶١۶٠٠

نداردپايان دوره راهنمايی١٩٠١٣٩٢٠٩٠٣١٣٩٢١٢٠٨مرد١۴عصرمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدشيرينی پز درجه ۶۵٨١٧٣٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٩٠١٣٩٢٠٩٠٣١٣٩٢١٢٠٨زن١۴صبحمديريت مدبر خراسانمرکز شماره پنج مشهد(دو منظوره،هتلداری و گردشگری)مشهدشيرينی پز درجه ۶۵٨١٧۴٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٩٠٣١٣٩٢٠٩٢١زن١۶صبحاشتياقمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶١٧٠٢٢
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٩٠۴١٣٩٢٠٩٢١مرد١٩صبحعارفمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۵٣٧٢٠٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٩٠۴١٣٩٢١٠٢۴زن٢٠عصردانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧۵۴١١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٩٠۶١٣٩٢٠٩٢۴مرد١۵عصراسرار سنجشمرکز شماره يک مشهد(برادران)نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧٢۶٣٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٩٠٩١٣٩٢١١١۴زن١۶صبحموژانمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايش و پيرايش زنانه۶۵١٣٧۴
نداردراهنمايی١٠٩٠١٣٩٢٠٩٠٩١٣٩٣٠٢١٨مرد٢٠يکسرهپيشاورمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايبرقکار صنعتی درجه ۶۵۴٧١٨٢
نداردديپلم٢٧٢١٣٩٢٠٩٠٩١٣٩٢١١١٠مرد١۴يکسرهپيشاورمرکز شماره پانزده جغتای(برادران)جغتايکارور PLC درجه ۶۵۴٩۶۶٢
نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٩٠٩١٣٩٢٠٩٢۵زن٧صبحمه تاجمرکز شماره چهار مشهد(خواهران،نجمه)مشهدآرايشگر ناخن۶۵٨۵۶١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٩٠٩١٣٩٣٠١٢٧زن٢٠عصرگلچهره هامرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورآرايشگر موی زنانه۶۶٣١٨۴
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٩٠٩١٣٩٣٠١٢٧زن۵عصرگلچهره هامرکز شماره ده نيشابور(برادران)نيشابورآرايشگر موی زنانه۶۶٣١٨۶
کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٩١٠١٣٩٢١٠١٩زن١٠يکسرهرايان همراهمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار حسابداری مالی۶۵١۵۴٩
رايانه آار نرم افزار آنترل پروژه MS-PROJECT درجه ٢ديپلم٢۴١٣٩٢٠٩١٠١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠صبحالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه ۶۵۴٨٠٣١

رايانه آار SPSS درجه ٢ديپلم٢۴١٣٩٢٠٩١٠١٣٩٢٠٩٢۶زن٢٠يکسرهالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدرايانه کار SPSS درجه ۶۵۴٨٧٩١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٩١٠١٣٩٢٠٩٢٧مرد٢٠عصرنوآورانمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۵٨۴١١٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٩١٠١٣٩٢٠٩٢٧زن٢٠صبحنوآورمرکز شماره سيزده سبزوار(برادران)سبزواررايانه کار ICDL درجه۶۵٨۵٠۴٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٩١٨١٣٩٢١١١۶زن٢٠عصردانشورانمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارمنامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۵٧۵۶٨١
نداردپايان دوره راهنمايی١٨١٣٩٢٠٩٢٠١٣٩٢٠٩٢٧زن٢٠صبحالگوريتم آويدمرکز شماره شش مشهد(دو منظوره،مهارت های پيشرفته ارممشهدشهروند الکترونيکی ( کار با اينترنت )۶۵۴٧٠٩
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٩٢۴١٣٩٢١٠١۵مرد١٩صبحعارفمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه ۶۵۵٧١١٢
رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٩٢۴١٣٩٢١٠٠٧مرد١٩عصرعارفمرکز شماره هشت تربت حيدريه(برادران)تربت حيدريهرايانه کار ICDL درجه۶۵۵٧٢۴١

صفحه 37



آدرستلفننام شھرستاننام مرکز

میدان تلویزیون ابتدای رضاشھر سمت چپ8787031-3مشھدمرکز شماره یک مشھد(برادران)
میدان فردوس بلوار شھید قره نی قبل از پمپ بنزین7266600مشھدمرکز شماره دو مشھد(برادران،شھید نعمتی)

مشھد - حاشیھ میدان فردوسي7266661مشھدمرکز شماره چھار مشھد(خواھران،نجمھ)
مشھد - میدان تلویزیون - ابتداي رضاشھر سمت چپ8783174مشھدمرکز شماره پنج مشھد(دو منظوره،ھتلداری و گردشگری)

مشھد میدان فردوسی بلوار سازمان آب شھید صادقي بیست 7268061مشھدمرکز شماره شش مشھد(دو منظوره،مھارت ھای پیشرفتھ ارم
گناباد - شھرک شھید مدنی (بیلند)0533-7287811گنابادمرکز شماره ھفت گناباد(برادران،عالمھ بھلول گنابادی)

- جنب مجتمع الغد0531-2277901-3تربت حیدریھمرکز شماره ھشت تربت حیدریھ(برادران) تربت حیدریھ- شھرک ولی عصر - فاز 2
نیشابور - خیابان راه آھن - كوي شیردار0551-2223081نیشابورمرکز شماره نھ نیشابور(خواھران)
نیشابور - شھرک بھداری -ابتداي بلوار جانبازان0551-6610291-2نیشابورمرکز شماره ده نیشابور(برادران)

نیشابور - خیابان راه آھن - كوي شیر دار0551-2223081نیشابورمرکز شماره یازده نیشابور(برادران)
قدمگاه - ابتداي روستاي اسد آباد0552-3224488نیشابورمرکز شماره دوازده زبرخان(برادران)
سبزوار- توحیدشھر- روبروی دانشگاه تربیت معلم0571-4413800سبزوارمرکز شماره سیزده سبزوار(برادران)

قوچان - بولوار بسیج - نرسیده بھ میدان الغدیر2241851-0581قوچانمرکز شماره چھارده قوچان(برادران،شھید عباسی)
تختخوابی0572-5623170جغتايمرکز شماره پانزده جغتای(برادران) بولوار پاسداران - روبروی بیمارستان 64
جاده قوچان-جنب پلیس راه0582-5238004-6درگزمرکز شماره شانزده درگز(برادران) درگز-کیلومتر 5
کاشمر-بلوارسید مرتضی-بعدازدانشگاه آزاد0532-8250640-2کاشمرمرکز شماره ھفده کاشمر(برادران)

شھرفیروزه-ضلع غربی کارخانھ قند نیشابور0552-4524044تخت جلگھمرکز شماره ھجده فیروزه(برادران)
سروالیت-نرسیده بھ شھر چکنھ0552-5273656نیشابورمرکز شماره نوزده سروالیت(برادران)
تربت جام-آخر خیابان آزادگان-نبش آزادی 052810-2223595تربت جاممرکز شماره بیست تربت جام(برادران)

مشھد - میدان تلویزیون - حاشیھ بزرگراه شھید كالنتري5118780059مشھدمرکز شماره سی و سھ مشھد(برادران،تیراژ)
فیض آباد - خیابان امام خمیني - میدان شھدا-بلوار كش5326727321مھ والتمرکز شماره سی و نھ مھ والت(برادران)

تایباد-میدان سیف باخرزي(پل بند)52942319212تایبادمرکز شماره بیست و ھفت تایباد(برادران)
كالت- خیابان امام خمیني - میدان شھرداري - جنب ادار5122724193کالتمرکز شماره بیست و شش کالت(برادران)
فریمان - جنب پلیس راه5126220006فریمانمرکز شماره بیست و پنج فریمان(برادران)

سرخس- بلوار پاسداران- پاسداران2- جنب مسجد امام علي5125221564سرخسمرکز شماره بیست و چھار سرخس(برادران)
رشتخوار- نرسیده بھ میدان بسیج - جنب پمپ بنزین5326222383رشتخوارمرکز شماره بیست و یک رشتخوار(برادران)

چناران- خیابان شھید بھشتي - روبروي بنیاد مسكن5826232257چنارانمرکز شماره بیست و سھ چناران(برادران)
بجستان- انتھاي بلوارشریعتي5336226411بجستانمرکز شماره بیست و دو بجستان(برادران)

خواف- بلوار فرھنگ روبروی فرھنگ سرای ارشاد5324226095خوافمرکز شماره بیست و نھ خواف(برادران)
باخرز-ابتداي جاده تربت جام-جنب پمپ بنزین5294825150باخرزمرکز شماره سی و چھار باخرز(دو منظوره)

بولوار میثاق - میدان ھفت آذر - بولوار مجیدیھ - مجی3-05115241001مشھدمرکز شماره سھ مشھد(برادران،سنجش ثامن)
زاوه7287005تربت حیدریھمرکز شماره پنجاه زاوه(خواھران)

شاندیز فلکھ سوم5124283499طرقبھ شاندیزمرکز شاندیز
گنابادانتھای خیابان بھار5337226400گنابادمرکز شماره سی و شش گناباد (برادران،شعبھ دو)

گناباد میدان آزادگان نبش شھدای 53372586062گنابادمرکز شماره سی و ھفت گناباد (خواھران)
گناباد خیابان انقالب اسالمی خیابان عطار پشت مخابرا53373741913گنابادمرکز شماره سی و ھشت کاخک(دو منظوره)

شھرک ولی عصر -انتھای فاز دوم -جنب خوابگاه کمیتھ ام53122960823تربت حیدریھمرکز شماره سی و دو تربت حیدریھ (خواھران)
متری ابراھیمی جنب اداره ک5712469933سبزوارمرکز شماره سی و یک سبزوار (خواھران) متری انقالب 14 سبزوار 24

قوچان- میدان آزادی- خیابان امیرکبیر-جنب مسجد امام 5812240602قوچانمرکز شماره سی قوچان(خواھران)
ابتدای شھر جغتای بعد از پمپ بنزین5725622996جغتايمرکز شماره چھل و سھ جغتای (خواھران)
درگز خیابان طالقانی کوچھ اول سمت راست5825222740درگزمرکز شماره چھل و پنج درگز (خواھران)
کاشمر خیابان فاطمیھ 53282347694کاشمرمرکز شماره چھل و دو کاشمر (خواھران)

بردسکن خیابان قائم پشت استادیوم ورزشی5327221480بردسكنمرکز شماره بیست و ھشت بردسکن(برادران)
خلیل آباد خیابان انقالب5327724766خلیل آبادمرکز شماره چھل و یک خلیل آباد(دو منظوره)

شھر فیروزه خیابان امام خمینی پشت اداره آب و فاظالب5524522050تخت جلگھمرکز شماره چھل و شش فیروزه (خواھران)
فیض آباد خیابان عدالت جنب ورزشگاه شھید بھشتی5326723485مھ والتمرکز شماره چھل مھ والت(خواھران)

رشتخوار ابتدای خیابان امام خمینی شمالی طبقھ فوقانی5326222362رشتخوارمرکز شماره چھل و ھشت رشتخوار (خواھران)

– آدرس مراکز آموزشی استان خراسان رضوی جدول شماره 8
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– آدرس مراکز آموزشی استان خراسان رضوی جدول شماره 8

چناران خیابان طالقانی جنب نانوائی5826228330چنارانمرکز شماره چھل و چھار چناران (خواھران)
خواف خیابان 72تن جنب ھنرستان کاردانش امام رضا5324226095خوافمرکز شماره چھل و ھفت  خواف (خواھران)

باجگیران7286011قوچانمرکز شماره پنجاه و یک باجگیران(دو منظوره)
خواف - قاسم آباد7286011خوافمرکز شماره چھل و نھ قاسم آباد(دو منظوره)
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آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

باخرز خيابان ولي عصر كوچه بشارت 52948250474مختاريباخرز

بجستان ، شهرك شريعتي ، بلوار شريعتي،كنار فضاي سبز ، كنار مدرسه دخترانه فاطميه5336223498آبتينبجستان

شهرك شريعتي - دور ميدان آزادي5336227076آيشينبجستان

شهرستان بجستان- خ امام- ميدان شهدا5336227388الميرابجستان

بجستان- خ امام - روبه روي مسجد ساباط9153751955بازتاببجستان

بجستان - شهرك شريعتي - شريعتي 533622700719نگين كويربجستان

بجستان - خ كشاورز - روبه روي مرقد سيد اسماعيل5336222546چهر آرابجستان

استان خراسان رضوي-شهرستان بردسكن- خ قائم بين 18و722552620-0532اربابيبردسكن

خراسان رضوي - شهرستان بردسكن -  خ قائم خيابان خيرين مدرسه ساز7226535-0532بهنازبردسكن

خ خ قائم بين قائم18و20 پالك532722552659بهورزانبردسكن

استان خراسان رضوي-شهرستان بردسكن-خ قائم باالترازقائم 3 -طبقه دوم7227376-0532رو به فردا بردسكنبردسكن

استان خراسان رضوي،شهرستان بردسكن،خ قائم 23پ 317315-0532722صالحي ترشيزيبردسكن

خ قائم 53272225202عصردانشبردسكن

استان خراسان رضوي-شهرستان بردسكن- روستاي شفيع آباد-خ ولي عصر72738989-0532غالميبردسكن

خ قائم 2-پالك 72254761قربانيبردسكن

بردسكن-خ عدالت 1كوچه مسجدجامعپ915707712011قصررويابردسكن

بردسكن خ قائم532722988715ناميرانبردسكن

شهرستان بردسكن خيابان قائم-نبش قائم1 -  طبقه باالي صندوق افضل توس7227376-0532نبويبردسكن

استان خراسان رضوي،شهرستان بردسكن،فلكه مرامي روبروي تكيه ابوالفضلي9211-0532722پوراكبربردسكن

خ قائم خ جانبازان53272300142كشكول هنربردسكن

تايباد-خيابان رجايي رجايي23 روبروي مطب دكترابوبكري5294226074آينده روشنتايباد

شهرك امام حسين - خيابان بهار - ياسر جنوبي 52942294444خوش پوشتايباد

تايباد- بلوار امام حسين - جنب گنجينه دوغارون- دفينه آفتاب4232323دفينه آفتابتايباد

خيابان امام خميني- روبروي بانك تجارت-ملك هروي4229312رايانه امروزتايباد

تايباد- خيابان رازي - رازي 529422772111ستاره شبتايباد

تايباد -خيابان رجايي-كوچه امير كبير-پالك 529422838126شريعت زادهتايباد

تايباد - خ رجايي - مقابل بانك ملي5294231010قاسميتايباد

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره
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آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

شهرك امام حسين فله ايثارگران5294221348مالئكهتايباد

خيابان امام خميني بن بست مهر5294222217موالناتايباد

فلكه ايثارگران-كوچه دانش آموز-پالك 529422858611نازنين ثناءتايباد

خراسان رضوي - شهرستان تخت جلگه - شهرفيروزه - خيابان 22 بهمن5524522057زرين جامهتخت جلگه

شهرستان فيروزه - شهرفيروزه - خيابان امام خميني - تقاطع خيابان 22 بهمن - نبش خيابان 22 بهمن4522057-0552منوچهريتخت جلگه

تربت جام-خيابان المهدي-روبروي بانك ملت مركزي پالك2240570-0528امينهتربت جام

تربت جام خيابان المهدي 12 - طبقه فوقاني قرض الحسنه المهدي - واحد 22375303-0528ايرساتربت جام

تربت جام - خيابان المهدي ابتداي كوچه نصر2234394-0528بهارگلتربت جام

تربت جام - خيابان شاد (موسي ابن جعفر)نبش موسي ابن جعفر 3 پالك 9153284613212تقديرتربت جام

خيابان المهدي-طبقه فوقاني صندوق قرض الحسنه المهدي5282237742توازنتربت جام

تربت جام بلوار امام خميني ره امام   18 اموزشگاه خياطي جامپوش2227689-0528جام پوشتربت جام

تربت جام-خيابان المهدي- خيابان نهر-طبقه فوقاني شيالت جنوب-پالك222091386-0528جنتتربت جام

تربت جام - صالح اباد - بلوار غزه-پالك 915507419243داده پرداز افق توستربت جام

خيابان تظامي جنب نانوايي صادقي5282241846درياتربت جام

تربت جام-روستاي سميع آباد2353610-0529زيگزاگتربت جام

تربت جام-خ بيست متري2224344صحتتربت جام

چهارراه مخابرات جديد-طبقه فوقاني شركت تعاوني بازنشستگان تامين اجتماعي- طبقه 2- واحد 22366685-0528طاليه داران جامتربت جام

تربت جام - شهر نصرآباد- انتهاي خيابان امام خميني كوچه اداره كشاورزي پالك 232366150-0529عروس جامتربت جام

فلكه شاد اموزشگاه ماه پيشوني5282234785ماه پيشونيتربت جام

خيابان شاد - كوچه مهايي2240849-0528مشاهيرتربت جام

باخرز خيابان ابوالفضلي-انتهاي ابوالفضلي7 سمت چپ.0529-4825688مصباحتربت جام

تربت جام-خيبان تايباد-روبروي كوچه مرحوم دكتر كوثري9153285970نداي برترتربت جام

تربت جام-خيابان شاد -نبش موسي بن جعفر223030416-0528نويساتربت جام

خيابان شهيدبهشتي ( خ تايباد) روبروي كوچه كوثري5282226994نيك سازهتربت جام

تربت جام-خيابان شاد -موسي بن جعفر 16 اول ميالن سمت راست2220231پائيزانتربت جام

تربت جام- ميدان شاد بولوار كمربندي والفجر - والفجر 22210017-0528پريوارتربت جام

تربت جام-خبابان موالنا(تايباد)-كوچه ابومسلم-جنب مخابرات پالك 222185180-0528پژوهشگرانتربت جام
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تربت جام -خ المهدي -طبقه فوقاني صندوق قرض الحسنه المهدي (عج)2236486-0528گالريستربت جام

تربت جام-خيابان المهدي-چهارراه شاد-طبقه فوقاني شيرني سراي پرديس0528-2229774گلبرگتربت جام

صالح اباد خ شهيد شوشتري كوچه بهار پ 529322226665يسريتربت جام

تربت حيدريه - فلكه كاشاني كاشاني 29 پالك 3 طبقه -22494061-0531آتشتربت حيدريه

تربت حيدريه - فردوسي شمالي - خ رازي - رازي 6 - ابتداي كوي نرگس - پالك 22451023-0531آرش صنعتتربت حيدريه

تربت حيدريه، شهر بايگ،خ امام خميني (ره)، بين امام خميني 10 - 915830958412آرميالتربت حيدريه

خيابان كاشاني ، بين كاشاني 22 و 24 جنب عكاسي سياوش2233801-0531آسمانتربت حيدريه

تربت حيدريه - فردوسي شمالي - فردوسي 224084944-0531آميتيستربت حيدريه

تربت حيدريه خيابان مطهري مطهري 7 داخل كوچه بن بست2242792-0531ابتكارتربت حيدريه

تربت حيدريه -خيابان قائم- رو به روي قائم 222799212-0531ابروتربت حيدريه

تربت حيدريه-فلكه دژبان-خ ابريشم-روبروابريشم6-2282938-0531بانو سلطانيتربت حيدريه

تربت حيدريه _ ميدان دژبان _ نبش منصوريه 23215202-0531تنديستربت حيدريه

تربت حيدريه - خيابان كاشاني كاشاني1 نرسيده به مسجد شيخ علي اكبر آموزشگاه هنر فرش توحيد2234074-0531توحيدتربت حيدريه

تربت حيدريه فردوسي شمالي بازارروز پالك224549724-0531ثاقبتربت حيدريه

دولت آبادخيابان امام رضا روبروي اداره پست3724649-0532جوان ترسيمتربت حيدريه

تربت حيدريه-بين كاشاني 22 و 24 جنب عكاسي سياوش2233801-0531رايان مهرتربت حيدريه

تربت حيدريه - خيابان كاشاني 22339916-0531ساغرتربت حيدريه

تربت حيدريه - خيابان پروين پروين 18 پالك 22391834-0531سرمهتربت حيدريه

خيابان فردوسي شمالي كوچه بانك ملي مركزي پالك 22444985-0531سفره جادوييتربت حيدريه

تربت حيدريه-خيابان مطهري(باغملي)-مطهري 9- پالك 22410724-0531سيترينتربت حيدريه

شهرك ولي عصر عج - طبقه فوقاني درمانگاه سينا - پالك 229234241-0531سيحونتربت حيدريه

تربت حيدريه - خيابان فردوسي شمالي فردوسي 42 آموزشگاه طوس كنكاش2238194-0531طوس كنكاشتربت حيدريه

تربت حيدريه - شهرستان زاوه -پايين تر از بانك كشاورزي9156203507عابدتربت حيدريه

تربت حيدريه - فردوسي شمالي - فردوسي 33 - پالك 8 كد پستي 22233589513613664-0531عارفتربت حيدريه

تربت حيدريه - خيابان فردوسي-جنب بازار روز-فردوسي 42-كوچه امامي-پالك 224664615-0531عالييتربت حيدريه

تربت حيدريه - خيابان طالقاني - طالقاني3-بعد از هنرستان حجاب - اموزشگاه عماد2222824-0531عمادتربت حيدريه

تربت حيدريه - خيابان كاشاني 22416267-0531فرتاشتربت حيدريه
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خيبان فردوسي فردوسي 48 پالك 22492445-0531قادريتربت حيدريه

تربت حيدريه - فردوسي 26 پالك 23134904-0531لياليتربت حيدريه

تربت حيدريه - فردوسي23 پالك 223452015-0531مامكتربت حيدريه

تربت حيدريه_جنب بانك ملت مركزي2226068-0531مهرشاناتربت حيدريه

تربت حيدريه - شهرستان زاوه - شهر دولت اباد - خيابان شهيد رجايي - ميالن 10 متري  -پالك 5 - كد پستي: 36561-372365895491-0532نازيتاتربت حيدريه

تربت حيدريه - طالقاني 22426521-0531نانسياتربت حيدريه

تربت حيدريه - خيابان باغملي مطهري 7 كوچه بن بست طبقه دوم2247925-0531نصرتتربت حيدريه

تربت حيدريه -خيابان فردوسي شمالي-فردوسي35-پالك 224459013-0531وياناتربت حيدريه

تربت حيدريه - كوچه بانك ملي مركزي - پاستور2245520-0531پاستورتربت حيدريه

تربت حيدريه  - فردوسي -كوچه بانك ملي مركزي - پاستورنو5312225226پاستور نوتربت حيدريه

تربت حيدريه - فردوسي شمالي - فردوسي 33 - پالك 8  كدپستي 22233589513613664-0531پردازشتربت حيدريه

تربت حيدريه - خيابان رجايي - خيابان سلمان فارسي - روبروي آژانس شهاب9159661242ژامكتربت حيدريه

تربت حيدريه - خ مظفريه خ امام حسين خ هاشميه22357823-0531كنديستربت حيدريه

تربت حيدريه- خيابان كاشاني كاشاني 14 پالك 2221241269-0531كژالتربت حيدريه

دولت آباد - بلوار امام رضا - جنب بانك ملي مركزي9354634946گل آراي شهرتربت حيدريه

شهرستان تربت حيدريه-شهرستان زاوه -دولت آباد-بلوار امام رضا(ع)-نبش چهارراه مصلي9157109244يسناتربت حيدريه

تربت حيدريه- كوچه بانك ملي مركزي - يگانه2226332-0531يگانهتربت حيدريه

جغتاي-آموزشگاه آجيده9388836169آموزشگاه آجيدهجغتاي

نقاب-خ معلم-پالك91570424105آموزشگاه كوثرنبيجغتاي

شهرستان جوين - شهر نقاب - خيابان امام خميني - روبروي مخابرات5725220151خوش سيماجغتاي

جغتاي - خيان امام خميني9159700787مونسجغتاي

شهرستان جغتاي-خ چمران-نبش چمران91597090229پيشاورجغتاي

شهرستان جوين-نقاب-خ جانباز-باالتر از بنياد مسكن9390603823آموزشگاه ساللهجوين

شهرستان جوين - نقاب - چهار راه پاسگاه - جنب كتابفروشي بوستان واليت5725220050به دوزجوين

شهرستان جوين - شهر نقاب - خيابان امام خميني - روبروي مخابرات5725222370تدينجوين

جوين-بخش عطاملك - حكم آباد -خ آزادي -داخل كوچه آزادي 29-جنب مهد كودك حكمت05725243450-09156233817عطاملكجوين

شهرستان جوين شهر نقاب چهار راه پاسگاه به طرف مخابرات9155722616عطرانهجوين
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خيابان امام خميني - امام خميني 532772212810بانوشيرين هراتيخليل آباد

خ روبروي امام 77290097دامونخليل آباد

حاشيه ميدان امام حسين پالك5327724778236هاتفخليل آباد

استان خراسان رضوي،شهرستان خليل آباد،نبش ميدان امام حسين7724778-0532هاتف2خليل آباد

خيابان حافظ ابرو روبروي بانك ملي9105021601آي گينخواف

خيابان72 تن شهيد پالك 5324222829116سليمانيخواف

خواف-خيابان 72 تن شهيد - بعد از داروخانه دامپزشكي پالك 9153085215118سهاخواف

خواف-خيابان شهاب - شهاب 9 آموزشگاه فصيح5324226874فصيحخواف

خيابان حافظ ابرو - نرسيده به فلكه معلم5324225782مرزدارانخواف

نوخندان-خيابان بخشداري-روبروي كوچه شهيدي فر5825423268آسه نادرگز

بلوار امام خميني - كوچه اشكاني پالك58252300194ارتباطدرگز

بلوار شهيد صياد شيرازي-بلوار رازي-نبشكوچه شهيد خطايي- پالك 582523060143ايرانمهردرگز

درگز خ امام ك جنب مسجد صاحب الزمان پ 2 ط 58252215051برجستگاندرگز

درگز - خيابان پيرزاده - كوچه جنب گرمابه - پالك 22 -5825222120تارادرگز

خيابان امام خميني- مقابل بان ملت- طبقه زيرين لوازم خانگي5825224999حسابرسدرگز

خيابان طالقاني باالتر از چهارراه پيرزاده پالك5825220101229رايانه گستر ابيورد برادراندرگز

خيابان طالقاني-باالتر از چهارراه پيرزاده پالك5825230101229رايانه گستر ابيورد خواهراندرگز

خيابان طالقاني-كوچه شهيدسجادي-پالك51-آموزشگاه صنم5825232260صنمدرگز

خيابان فرمانداري-كوچه شهيد عابدي پور پالك58252200779طاقدرگز

درگز خ قدس 20 متر مطهري پ 582522730463طراوتدرگز

درگز- خيابان فرمانداي- پنج راه فرمانداري -طبقه فوقاني مشاور امالك پاكزاد - پالك 5825221198387مهر آفريددرگز

خيابان امام خميني (ره) - كوچه پيرزاده5825225541مژگاندرگز

خراسان رضوي-درگز-كوچه هالل احمر-پ58252288854ويرادرگز

خ امام خميني - كوچه امالك - پالك 582522909116كندودرگز

خيابان كالت 2-نرسيده به كتابخانه ارشاد5825222479گيوادرگز

رشتخوار-خيابان شهيدمطهري روبروي مركز بهداشت و درمان5326222686عاطفهرشتخوار

رشتخوار-بلوار طالقاني نبش طالقاني 53262242274كاجرشتخوار
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خ مطهري نبش مطهري 53262224801پارتيانرشتخوار

سبزوار -خيابان انقالب حد فاصل ميدان آل احمد و ميدان طالقاني- روبروي مدرسه راهنمايي داورزني -ابتداي خيابان داورزني5712221288آذرين برقسبزوار

سبزوار - خيابان قائم 2 - پالك 57122442612آي سودا 1سبزوار

خراسان رضوي سبزوار خيابان مهارت5712654591آينده سازان سماءسبزوار

سبزوار سيمتري رازي ربروي فرهنگيان2659132ارسسبزوار

سبزوار - كاشفي 13 - داخل كوچه - پالك 23آموزشگاه كامپيوتر اسرار2221317-0571اسرارسبزوار

خ كاشفي شمالي-جنب اداره پست-آموزشگاه انتظار2223040-0571انتظارسبزوار

سبزوار كاشفي شمالي كاشفي 57122460116انسيهسبزوار

سبزوار- ضلع جنوبي ميدان نجارآباد - ابتداي كاشفي يك - پالك 9.85712E+1181انوشه سيستمسبزوار

خبابان ابومسلم 25 روبروي بانك ملي2290511اورانوسسبزوار

خ 24 متري انقالب - روبروي مدرسه داورزني5712223253تندرسبزوار

سبزوار.خ قانم قانم1 جنب مطب دكتر شوشتري9153715443حسناسبزوار

سبزوار بلوار مدرس4452444-0571حورياسبزوار

چهاراه فرودگاه خ سيادتي روبروي سيادتي571445645410خوش دوختسبزوار

خراسان رضوي - سبزوار - خيابان بيهق - روبروي تعاوني 4 - طبقه دوم5712224330دانيالسبزوار

سبزوار - خيابان كاشفي - روبروي پاساژ ارم5712232833ره آوردسبزوار

سبزوار خ شريعتمدار ك عابد5712237220سارگلسبزوار

سبزوار-بسيج- بسيج571223670612شاپركسبزوار

سبزوار - خ مطهري - بين مطهري 6و26608798-0571صدفسبزوار

پاسداران - ضلع شمالي شهربازي شهر سبزوار5712654791عطري نوسبزوار

خيابان قائم قائم 57122317147فاطيماسبزوار

سبزوار - ميدان 30 هزار متري - ابتداي خيابان ناوي5712642902فروزندهسبزوار

سبزوار - مدرس شرقي - مدرس 223822126قصربانوسبزوار

سبزوار - توحيدشهر - معلم 93928781174ماه نازسبزوار

خ كاشفي شمالي مقابل قنادي گلسرخ مجتمع آموزشي مبينا2242913-0571مبيناسبزوار

سبزوار خيابان كاشفي شمالي نبش كاشفي 223565414-2238112محاسبان بيهقسبزوار

سبزوار -خيابان كاشفي -جنب داروخانه دكتر تبرايي5712238598مداليونسبزوار
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سبزوار-خيابان كاشفي شمالي- باالتر از كاشفي 17- طبقه ي فوقاني5712221736مهراذينسبزوار

سبزوار-ميدان اسرار-ابتداي مدرس غربي-روبروي بانك تجارت بازار5714443001مهردانهسبزوار

خيابان قائم حدفاصل قائم 15و571223160417موهرسبزوار

سبزوار-24متري انقالب -خيابان بوستان-بوستان26476656ميقاتسبزوار

بعد از ميدان رسالت  جنب كارخانه پنبه داخل پاساژ طبقه پايين4441975نازيكسبزوار

سبزوار - خيابان كاشفي - روبه روي داروخانه دكتر خالصي2233303نوآورسبزوار

سبزوار- خيابان كاشفي -قبل از خيابان 22 بهمن - روبه روي داروخانه دكتر خالصي2233303نوآورانسبزوار

سبزوار خيابان بيهق خيابان حكيم ساختمان مدرسه علميه طبقه اول5712246140كاوشگرانسبزوار

سرخس-خيابان امام خميني(ره)-امام خميني 8-مقابل نانوايي.5125221900بقراطسرخس

سي متري كشاورزي-جنب حسينيه عليميرزايي ها- پالك 522528669حسام صنعتسرخس

شهرستان سرخس بلوار مصلي بعد از مصلي 512522813819حسن زادهسرخس

سرخس-امام خميني 8-كوچه اول سمت چپ5125221900حكيمسرخس

سرخس خيابان فلسطين روبروي دبيرستان الزهرا 512522190948خانوم گلسرخس

خيايان معلم  5 پالك 512522311626روژينسرخس

بولوار صاحب الزمان5225076شكفتهسرخس

بلوار طالقاني غربي جنب نانوايي رسولخاني5125220047طالييسرخس

سرخس-بلوار طالقاني غربي -طالقاني 27(نيلوفر اصلي)-پالك 51252249144غفاريسرخس

طالقاني5229323كياست2سرخس

سرخس خيابان فلسطين ربوبروي دبيرستان الزهرا5125227500كيانمهرسرخس

شهرستان سرخس-روستاي بزنگان-خيابان اصلي امام خميني-كوچه جهاد سازندگي-پالك 910500728414مرويسرخس

سرخس خيابان فلسطين روبروي دبيرستان الزهرا5125227500نيكتاسرخس

سرخس-سي متري كشاورزي-پالك 915507409266نيناسرخس

سرخس_دهستان بزنگان_امام خميني 915812837122پرساسرخس

فريمان خيابان كارگر 8پالك51262304875آناهيدفريمان

خيابان امام خميني - نرسيده به امام خميني 6 پاساژ اعظم نور طبقه فوقاني5126223938ارتباط نوينفريمان

فريمان-امام رضا شرقي 5 روبه روي نانوايي پالك5126228211354جامعفريمان

خيابان كارگر 22 جنب هنرستان امام خميني5126223025دانش خودروفريمان
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فريمان خيابان شهيد رجايي جنب مشاور امالك مهدي مجتمع آموزشي محراب5126220714مجتمع آموزشي محرابفريمان

فريمان خيابان شهيدچمران روبروي اداره آبفاي روستايي5126230282مه سيمافريمان

فريمان امام رضا شرقي 4 پالك 5126224525164نازيالفريمان

فريمان - خيابان امام خميني 4 دست چپ5126224852نسيمفريمان

فريمان خيابان مدرس غربي پالك 512622147713نوپردازانفريمان

فريمان - خيابان امام خميني (ره)-طبقه فوقاني پاساژشهرداري پالك 28-512622497329پارسهفريمان

فريمان -خ- امام خميني - طبقه فوقاني پاساژ شهرداري - پالك 28-512622497329پارسه (2)فريمان

خيابان بهار - نرسيده به سه راه اول - روبه روي اداره تعاون2239536آلتونقوچان

قوچان - خيابان امام خميني ره ابتداي خ شهيد داودي پ 5812233303210اتركقوچان

روبروي امور برق قوچان5812237110اشكانقوچان

خيابان مولوي- جنب دبيرستان17شهريور2248658-2232077-0581تباركقوچان

قوچان -خيابان حافظ5812226966تك آراقوچان

خيابان حافظ بين 20متري و 30متري باغ صفا-پالك 581222852257تيناقوچان

قوچان-خيابان امام خميني -خيابان ناصر خسرو 1-پالك 5812237053169ثمينقوچان

قوچان-خيابان امام خميني-خيابان ناصر خسرو 1-پالك 5812237053169ثمين نوقوچان

مشهد - خيابان توس - بين توس يك و سه7622467-0511جهان پارسقوچان

قوچان -خيابان ناصرخسرو-پالك581224614174رهنماقوچان

قوچان-خيابان شهيد داودي -بعدازچهارراه اول -پالك 5812235915160روناس نوينقوچان

قوچان-خيابان شهيد مجيدي -مجيدي2-پالك5812226881202سرورقوچان

قوچان-خيابان ناصرخسرو-ناصرخسرو1-پالك5812242211167فرهيختگانقوچان

قوچان -خيابان شهيد داودي- تقاطع گوهرشاد پالك 581222451974فروغ دانشقوچان

خ-حافظ -نبش حافظ 12 مجتمع ياسمن5812225904كلبه شيرينقوچان

قوچان خيابان شهيدشكري -پالك581224672324لينداقوچان

قوچان.خ حافظ.ساختمان جوكار طبقه 2.پالك 58122262623محمودقوچان

قوچان -خيابان خيام-پالك 5812225612257نشاطقوچان

خيابان شهيد بهشتي مجتمع انتظام طبقه سوم پالك2227033237هزاردستانقوچان

قوچان-خيابان حافظ- بين چهارراه اول و دوم5812222285چهرآفرينقوچان
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قوچان -خيابان گوهرشاد5812224136گل آرا شرققوچان

احمد آباد - پاستور 14 - كوچه فرعي - پالك 84353974-0511آتونمشهد

بلوارسازمان آب-بلوار قاضي طباطبايي - قاضي طباطبايي 10- پالك 511726657560آذرمشهد

مشهد- خيابان راهنمايي - راهنمايي26 پالك843005414-0511آذرخشمشهد

بولوار بعثت -بين ابوذر و رضا -پالك 8434365100-511آرادمشهد

مشهد- بين شاهد 35و 37 -پ6614250201-0511آراراتمشهد

سيدي. صبا 11 . پالك 38667837آراپوششمشهد

ابتداي بلوارپيروزي پالك 87879253-0511آرتيانمشهد

بلواربعثت-بعثت11پ 270085016-511آرشينمشهد

قاسم آباد بين حسابي 35و37جنب پالك 5 آموزشگاه آرمان6636700-0511آرمانمشهد

مشهد-تقاطع گاز و رسالت-خيابان گاز شرقي-مقداد3-پالك511272793957آرميتامشهد

مشهد-قاسم آباد-جاهد شهر-بوستان 16/2-فاز تجاري 511513143617آروينمشهد

خيابان ملك الشعرا بهار8550801-511آريامهرقدسمشهد

مشهد - كوي دكتري (ابن سينا9) - سه راه ادبيات مقابل داروخانه گوهر شاد پالك 8430405125-0511آريانمشهد

مشهد-قاسم آباد-نبش چهارراه اديب و شريعتي-پ8831468110-0511آزاليامشهد

مشهد بلوار امام خميني چهارراه مدرس مجتمع تجاري ارگ ط2 واحد2256810207-0511آسياشرقمشهد

بلوار عبدالمطلب هنرور 2 مقابل شيريني سراي ازاده پالك75131086-0511آفاقمشهد

بلوار فردوسي چهار راه فرامرز عباسي روبروي پاساژ دهقان پالك 5117687871560آفرنگمشهد

سيدي _ المهدي _ خيابان قائم _ قائم 24 _ پالك 386070568-0511آفرينمشهد

مشهد- سيدي.صبا11پالك38552367آل عمرانمشهد

بلوار هاشميه،هاشميه 65 ، چهارراه اول ، سمت چپ ، قطعه دوم8834459-0511آاللهمشهد

مشهد - دانشگاه فردوسي -مركز رشد فناوري 51187633503آلتينمشهد

سيدي بلوار صبا صبا 59 حاشيه 16 متري پالك 381460489-0511آمستريسمشهد

مشهد بلوار سجاد - خيابان ياسمن 4 -پالك 7614441207-0511آمودمشهد

مشهد مقدس - خيابان شهيد چمران- بعد از چمران 8 - حاشيه خيابان - پالك 22380222/98-0511آناممشهد

خيابان رسالت بيست متري قائم قائم 8پالك 7320643185  0511آناهيتامشهد

بلوار وكيل اباد بين وكيل آباد 20 و22 پ 8654281474-0511آنيمامشهد

صفحه 48



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

مشهد بلوار وكيل اباد بين 20 و22 پ7474-05118654281آنيما 1مشهد

امام هادي خيابان پنجم جنب پالك 51121718739آوامشهد

مشهد شهرك شهيدرجائي حر19/1 پ371901931-0511آوينمشهد

طوس 85 _ نبش شهيد انفرادي 6 _ پالك 65895312-0511آوينامشهد

خراسان رضوي - مشهد-قاسم آباد-اماميه1-پالك51166221444آويژنمشهد

مشهد- خيابان امامت -امامت 32 -پالك 63841618-0511آپادانا 2مشهد

مشهد مالصدرا 8 بين دادگر 6 و 51184184198آگاهمشهد

مشهد- بين عبدالمطلب 39و41- پالك 752051946-0511آيتكمشهد

مشهد-طبرسي اول-نبش طبرسي 56-پ 27645808-0511آيريانمشهد

مشهد-طبرسي 56- پ27645808-0511آيريان 2مشهد

مشهد-احمدآباد سيمتري دوم-ابوذرغفاري3-پالك84173640511131/1آيسامشهد

مشهد-بلوار چمن- چمن 24-پالك343989250-0511آيسانمشهد

جاهد شهر بوستان 16/2 روبروي پارك نيايش5115131421آيسانامشهد

امامت24-نبش چهارراه اول - شماره 20/2 - زنگ سوم6087121-0511آيليسمشهد

بلوار طبرسي دوم بين 24 و 211331126-0511آينازمشهد

مشهد - احمدآباد -خ قائم21 - پالك841988223-0511ابتكار سازان صنعتمشهد

مشهد-بلوار ميامي-ميامي 8- كرامت 14-پالك 25635932-0511ابتكار سما آفرندمشهد

بلوار معلم-بين چهارراه دانش آموز و معلم 28-پالك6384000704-0511ابتكار صنعتمشهد

مشهد - خيابان امام رضا(ع)- امام رضا (ع) 37 - بعد چهار راه چهارم - پالك 8513793143-0511ابن هيثممشهد

مشهد - آزادشهر - نبش امامت 27 پالك 6093580137-0511اديسونمشهد

مشهد- سناباد-سناباد 31 سمت چپ درب اول5118454803ارجمندمشهد

مشهد-بلوار مصلي -مقابل مصلي 20-پالك 511368912211ارشادمشهد

بلوارسازمان آب - شهيدصادقي 14-بين هجرت 8و10-پالك 765858796ارمغانمشهد

مشهد سيمتري طالب ابتداي مفتح 51127605505اساطير نوينمشهد

مشهد سيمتري طالب ابتداي مفتح 27222722-0511اساطيرمشهد

مشهد-بلوار فردوسي-بين مهدي و ثمانه-پ 7659919203-0511اسرار سنجشمشهد

مشهدمقدس-خيابان امام خميني-امام خميني39پالك 93619957264اسطورهمشهد
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مشهد رضاشهر رضوي رضوي16 سمت چپ پالك 051184 8799410اسالميمشهد

مشهد خواجه ربيع يوسف زاده 27مقابل مركز بهداشت نبش ميالن شهيد چشم پوران پالك 74250008-0511اسماءمشهد

مشهد-آزادشهر-بين امامت60و511607037562اسپيتامشهد

بلواراماميه-اماميه2-پالك0511663835521-05116623700اشتياقمشهد

مشهد-بلوار شهيد منتظري-نبش شهيد منتظري 5-پالك844647367-0511اشراق آصفيمشهد

بلوارمعلم بين12و14پ6040196268اطمينان خراسانمشهد

مشهد-بزرگراه همت_بوستان بسيج خيابان شهيد بابا نظر915815019039اطهرمشهد

مشهد-بلوار معلم-بين 72و74-پالك 502707444-0511اعظممشهد

مشهد-خيابان همت - همت 4 پالك 5118443841224افرامشهد

چهارراه راه آهن كامياب 5 پالك 7 طبقه همكف7310515-0511افروزنيامشهد

مشهد خيابان راهنمايي 25 بعد چهارراه اول پالك 152 طبقه 51184348532افقمشهد

شهيدصادقي14بين هجرت8و270085010-511افالطونمشهد

بلوار پيروزي 72 - نبش حافظيه 86550395-0511الدوزمشهد

آب و برق - بلوار شهيد فكوري - بين شقايق و ميدان صياد شيرازي - پالك 5118645859362المپياد آسيامشهد

بلوار معلم نبش چهار راه دوم پالك 5116069416361النازمشهد

مشهد-رضا شهر-ميدان سلمان فارسي-نبش رضوي 40-پالك5- مسجد پيغمبر طبقه باالي خيريه5118792335الوانمشهد

خراسان رضوي- مشهد- خيابان احمد آباد-  بلوار بعثت -بين ابوذرو ناصر خسرو - پالك 09155048285154- 8450769-0511الگوريتم آويدمشهد

مشهد بلوار پيروزي چهار راه چهارچشمه كوثر جنوبي يك پ 883617414-0511اليكامشهد

مشهد كوي دكتري تبش سه راه ادبيات آموزشگاه امام حسين(ع)8438375-0511امام حسين1مشهد

مشهد جهاراه دكترا سه راه ادبيات اسداله زاده 1 پالك 5118417046128امام حسين2مشهد

مشهد مقدس-قاسم اباد-بلوار اماميه-اماميه 6 پالك1 طبقه دوم6623256امام حسين3مشهد

بلوار مصلي - مقابل مصلي 20 - پالك 365870423امام علي (ع)مشهد

عبادي - عبادي 28 - پالك 725445131-0511اميدمشهد

خيابان راهنمايي بين 2و4 پالك 8406111263اميركبيرمشهد

مشهد - بلوار وكيل آباد -نبش وكيل آباد 57 - پالك 89003671179-0511انديشه سازان صنعتمشهد

چهرراه خواجه ربيع-جنب پارچه ارشدي5116080692انديشه سبزمشهد

مشهد5116080692انديشه فردامشهد
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مشهد مقدس-بلواراستقالل-بين 3وچهارراه ميالد-پ608535393-0511انديشورانمشهد

مشهد-خيابان راهنمايي-راهنمايي6 پالك 843365625-511انفورماتيك بيانمشهد

بلوار اماميه-اماميه2-پالك663835521-6623700,0511-0511انيشتينمشهد

خيابان عبادي -بين عبادي 88و731339190اهورامشهد

احمدآبادمحتشمي 4و6 ساختمان ثامن طبقه -84119201-0511اكسيرتوسمشهد

بلوابوطالب چهارراه شفاسمت راست بعدازشفاي 27 پ5117510942173ايثارمشهد

مشهد- بلوار ميثاق -شهرك جاهد شهر خيايان 20 متري مجتمع اموزشي ايران پالك 521685113-5219679-0511ايرانمشهد

مشهد-بلوارمعلم-بين معلم 6و8 پلك5117622000134ايران باستانمشهد

حاشيه بلوار فرودگاه ،بين جمهوري 23و25،پالك 5113437406543ايران صدرامشهد

مشهد.خيابان هاشميه/هاشميه 915505055375ايران نژادمشهد

بلوار عبدالمطلب - بين عبدالمطلب 39 و 41 پالك 753063938ايرانامشهد

مشهد سيدي 35 متري اول (المهدي) جنب بانك مسكن پالك 511385885740ايراندوختمشهد

مشهد بلوار استقالل بين استقالل 5 و 7 پ 511607303935باروكمشهد

مشهد قاسم آباد بلوار دكتر حسابي شمالي نبش حسابي 511622086634باقرالعلوممشهد

خيابان كوهسنگي -حكيم نظامي 20 پالك 511605781146باقلوامشهد

مشهد-بلوار سجاد-خيابان بزرگمهر-بزرگمهر جنوبي17-پالك 7653960275بانوگليمشهد

مشهد-خيابان مطهري شمالي 42-پالك 7338367105-0511بحرالعلوممشهد

مشهد - سيدي - المهدي -قائم 17 پالك 05115-3857205بديعمشهد

مشهد - انتهاي بلوار شهيد فرامرز عباسي - بهاران - فجر 9 - پالك 51176375138برزينمشهد

مشهد نبش ابوطالب 1سمت راست7270066-0511برشمشهد

شهرك شهيد رجايي حر 11 سمت راست روبه روي خشكشويي پالك 3710994106-0511بركهمشهد

مشهد -فلكه احمداباد طالقاني1پالك051122507888-09370534327-05118384155بعثتمشهد

مشهد بلوار پيروزي ميدان حر سرافراز 10 نبش چها راه پنجم پالك 511879786438بلورمشهد

مشهد- بلوار صبا- بين صبا 24 و 26 پشت ايستگاه اتوبوس - پالك 38198533-0511بنت الهديمشهد

مشهد - كوي اميرالمومنين - چهارراه وليعصر - داخل كوچه سمت راست-پ768814738-0511بنفشهمشهد

كوي امير بيست متري يزدان دوست روبروي بانك صادرات پ 5117658191109به پرداز توسمشهد

بلوار وكيل آباد - خيابان هنرستان - هنرستان2 - پالك 11 - طبقه همكف5118813279بهارمشهد
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مشهد-نبش 4راه خواجه ربيع-خ كاشاني-ضلع شمال غربي-پ7257266228-0511بهارنارنجمشهد

مشهد بلوار سجاد بهارستان 9نبش بنفشه 7 پالك 7688386111-0511بهارهمشهد

مشهد-شهرك شهيد رجايي- حر 10- پالك 371653712-0511بهاره نوينمشهد

مشهد-دانش آموز32-پ8922536532-0511بهافرينمشهد

هاشميه14 پالك882512243-0511بهناممشهد

مشهد قاسم آباد انديشه 36 پالك661066023-0511بينالودمشهد

مشهد آزاد شهر ميدان معلم بين جال آل احمر 28 و609909330-0511بيگلريمشهد

مشهد-بولوار امامت-بين امامت 25 و27-پالك6045089305-0511بيگمدمشهد

مشهد -سيدي -المهدي 5 - پالك 38591011-0511تانيامشهد

مشهد خيابان فلسطين-فلسطين22-شماره 761596460-7677211-0511تبيان توسمشهد

ميدان تقي آباد-ابتداي خيابان بهار -نرسيده به فروشگاه اتكا- پالك 852191525/6تحليلگران خراسانمشهد

حد فاصل تقي آباد و كفايي پ 84079322/463-0511ترازحساب شرقمشهد

مشهد-بلوار وكيل آباد- بلوار اقبال الهوري- اقبال الهوري 25- آموزشگاه خياطي ترمه5115014315ترمهمشهد

مشهد بلوار قرني قرني 41 واحدي4 پالك 51172534914تريكمشهد

بلوار توس توس 55 شافعي 3 پالك666391979-0511تصويرنومشهد

مشهد - خيابان مطهري شمالي 62 پ731886680-0511تقيزادهمشهد

مشهد-امام خميني 57-پالك 511854030216تلمشهد

مشهد كوي آب وبرق نبش فكوري 51186894458تهمينهمشهد

مشهد بلوار وكيل آباد - بين وكيل آباد 59 و 61 پالك 86489511199-0511توان يابانمشهد

مشهد - قاسم آباد -انديشه 50 - پالك 62248782-0511تواندختمشهد

مشهد - حاشيه بلوار راه آهن - بين كامياب 6 و 8 پالك 225616462توانمهرمشهد

ميدان بسيج - امام رضا 31 پالك 85109416-0511توسكامشهد

مشهد-كوي سيدي- بين قائم 32 و 35متري دوم9355597224توكامشهد

مشهد-خيابان عبادي-نبش عبادي 732333271-0511توكلمشهد

مشهد-بلوار شاهد53-پالك66162556-0511تك سيمامشهد

مشهد-بلوار قرني 41-شهيد واحدي 6- پ712516438-0511تك فازمشهد

مشهد-احمدآباد-بين بلواربعثت و طالقاني15-پ840786651-0511تكنوفنمشهد
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معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

خراسان رضوي-مشهد-بلواروكيل آباد-ابتداي وكيل آباد23(خ سيد مرتضي)-پ86729311-6068741/0511-0511تكنوپالنمشهد

مشهد-آب و برق-بلوار فكوري11-شقايق10-پالك511869806454ثقفيمشهد

مشهد-گاز15-فضه5-پالك2714416176-0511جامه نگارمشهد

خراسان رضوي-مشهد-بلوار طوس-كال زركش-200 متر بعد از پل نبش 8 متري آريا2677919-0511جسيمهمشهد

بين عبدالمطلب 39 و 41 پالك 753835340-0511جالپودمشهد

مشهد جاهد شهر-بوستان 7/29 پ51327382-0511جلوهمشهد

قاسم آباد-نبش حجاب 14-پالك 5116617885212جميلمشهد

مشهد چهار راه فرامرز نرسيده به فردوسي 511767807522جوانه گندممشهد

مشهد احمداباد رضا يك پالك 511840075732حافظمشهد

مشهد: حاشيه بلوار فرهنگ - بين ميدان سيدرضي و دانش آموز - پالك 6096180305-6044628-0511حامدمشهد

بلوارسرافرازان.سرافراز43.پالك511821636328حديثمشهد

مشهد-فلسطين26-قدس25-پالك763497819-0511حساب گسترمشهد

مشهد-بلوارعبدالمطلب-عبدالمطلب 3/2 پالك 732795955-0511حسابدان ثامنمشهد

مشهد-سيس آباد -رسالت 86 -پالك 24209594-0511حلمامشهد

مشهد سي متري طالب مفتح چهار پالك 2762834219-0511حكيمهمشهد

خيابان دانشگاه_روبه رو درب ورودي سينما هويزه_جنب بانك ملت8514051خاتم االنبياءمشهد

مشهد- ميدان امام حسين - روبروي مسجد 72 تن7321147-0511خانه عمرانمشهد

مشهد-خيابان قرني-بين14و729131316-0511خسرومشهد

مشهد قاسم آباد ميدان حجاب طبقه باالي فروشگاه تك فاخر واحد 511623444213خالقمشهد

مشهدآزادشهر امامت 64 پالك 511608776228خليج فارس 1مشهد

مشهد- بلوار مصلي - نبش مصلي 6 پالك 7 درب داخل ميالن0511-3658434خليج فارس 2مشهد

مشهد- بلوار مصلي - نبش مصلي 6 پالك 7  درب داخل ميالن0511-3658434خليج فارس جاودانمشهد

مشهد-قاسم آباد-بلوار شاهد-بين شاهد 56و58-پالك5116222467494خوشبختيمشهد

بين چهارراه لشگرواستانداري - ملك الشعرابهار853610836خياممشهد

احمدآباد روبروي هتل هما طبقه باالي رستوران نارمك9159238776دارابمشهد

مشهد قاسم اباد بين شريعتي 13و15 پالك 5116618594297دانش افزارمشهد

مشهد فرهاد 27 فرعي اول سمت راست پ7625677163دانش و  صنعتمشهد
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آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

مشهد خيابان امام رضا - امام رضا 31 پالك 85338386-0511دانش و كارمشهد

مشهد-بلوار فردوسي ابتداي خيابان ثمانه ساختمان دوم سمت راست پ 51176477514دانشورانمشهد

مشهد-توحيد11-نبش رضوي 12 پ 7258369204-0511دماوندمشهد

مشهد-خيابان احمداباد-قائم 12-پالك 51184477702/37دنياي آموزشمشهد

مشهد-قاسم آباد-نبش اماميه61-پالك 421/1-جنب سوپر6219980-0511دهكده هنرمشهد

مشهد خيابان آبكوه 25 پالك51172840643.7دوختيرانمشهد

مشهد-خيام جنوبي 8-پالك 05111/20_7612357ديانتمشهد

مشهد -حاشيه بلوارشفا-بين شفاي19وميدان شفا-پالك7593146218-0511ديبامشهد

مشهد بلوار پيروزي پيروزي 14/4 پالك878106014-0511ديباجمشهد

كوهسنگي، خيابان دكتر بهشتي ،نبش بهشتي 53 پالك 229 -آموزشگاه ديوان8414105ديوانمشهد

مشهد-وكيل آباد10-نبش الله 14-پالك 881693440-0511راتامشهد

خيابان عبادي 46 قطغه دوم دست راست7331863-0511رادمشهد

رضاشهر شهرك طالقاني مقابل ارغوان 3 پالك 511871106371رازدانشمشهد

بلواروكيل آّباد هنرستان 26 پ 881276431-0511رازرضوانمشهد

مشهد -عدل خميني- عدل خميني 62- كوچه سوم - سمت چپ- پالك 12يا 85130961/12-0511راسنمشهد

خراسان رضوي- مشهد - نبش چهارراه خواجه ربيع- مقابل بانك ملت5112222766راشدمشهد

مشهدشهرك شهيد باهنر حر 41 شهيد بسكابادي 4پالك 396052621-0511راشلمشهد

مشهد-بلوار معلم-ميدان تربيت-شهيد قانع 32پالك864728510-0511رافتمشهد

مشهد- بين امام خميني 60و62 -جنب پالك 91530597271116رافونهمشهد

طرقبه-سه راهي نقندر-رسالت1-پ422741234-0512رانامشهد

مشهد-بلواراستقالل-نبش استقالل4-پالك511604508111رايان همراهمشهد

مشهد-خيابان اديب42/6-پالك622512114-0511رايحهمشهد

مشهد بلوار هدايت هدايت1.4 پالك12 همكف7310190-0511رجاءمشهد

مشهد-خيابان خرمشهر-بين 15و17-جنب پالك8518251145-0511رحيميمشهد

مشهد - خيابان هاشميه 57 - پالك 51188117029رزامشهد

مشهد قاسم آباد نبش شريعتي 70 پالك 5218013115-0511رزصورتيمشهد

بلوار وكيل آباد_ بلوار كوثر_ كوثر 39_ نبش 1/39_ پالك511882814613رزيتامشهد
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معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

مشهد. بلوار رستمي. رستمي 11. جنب پالك 366188723رسامشهد

حاشيه بلوارفردوسي-بين جانبازوثمانه-7678480147-0511رضازادهمشهد

مشهد-حاشيه بلوار فردوسي-نرسيده به چهار راه فرامرز(بين چهار راه مهدي وفرامرز)5117689222رنگينكمشهد

مشهدگلشهر بلوار شهيد آويني 33 پالك 5112561959103/1روبانمشهد

مشهد شهرك طرق بلوار ساعي 25 پالك 392857585-0511روجامشهد

مشهد- بلوار حجاب - انتهاي حجاب 79 - روبروي پاركينگ - پالك يك5116235945رومينامشهد

مشهد325137317روناكمشهد

مشهد بلوار پيروزي بين پيروزي 46 و ميدان هنرستان پالك 0511170--8835458رژان شرقمشهد

بلوار معلم بين 42 و 44 پالك 51186906241112زلفامشهد

راهنمايي 4 پالك 51184209361زن روزمشهد

بلوارسازمان آب - شهبدصادقي 14 - بين هجرت 8و10 - پالم 765858796زهديمشهد

قاسم آباد بلوارشريعتي حد فاصل فاصل چهارراه جهاد و سه راه انديشه مقابل شريعتي 9 پالك 5116639567234زكريامشهد

مطهري شمالي 53پالك 733557193/4-0511زيبامشهد

مشهد-بلواروحدت-وحدت14-پ3681702127-0511زيبارخمشهد

مشهد- خيابان احمذ آباد- بولوار ابوذر غفاري_ ابوذر غفاري 13- پالك 5118454049110زيبندهمشهد

خراسان رضوي-مشهد- خيابان ملك الشعراءبهار(حدفاصل چهارراه لشگروميدان بسيج)-نبش بهار14-شماره 05112-8595817زيگوراتمشهد

مشهد - بلوار هاشميه - بعد از هاشميه 55 - بلوار فكوري - نرسيده به فكوري 36 - پالك 8817523360-0511سا نليمشهد

بلوار معلم- بين معلم 6و8 - پالك 134 - ط51160522082ساتراپمشهد

مشهد-ميدان شهدا- خيابان امام خميني-بين 9و11(جنب بازارحكيم)- طبقه فوقاني ايران كفش2253902-0511ساحل همراهمشهد

نبش سه راه آب وبرق-ساختمان ش 51189044201ساختمان سازمشهد

مشهد-بلواروكيل آباد- بلوارالدن- الدن22- قطعه اول سمت راست- واحد86885054-0511سارامشهد

مشهد بيست متري طالب عليمرداني 39/6 پالك 3425435425417سازه ثامنمشهد

بلوار شهيد صادقي2- پالك 91530681351سازه گسترمشهد

كوي امير - بيست متري يزدان دوست - بين چهارراه فدك و سه راه قصابي جنب الكتريكي محمدزاده پالك 7643748338ساقي كوثرمشهد

مشهد-دكتر بهشتي38-رودكي18-پالك840893282-0511سالميمشهد

مشهد- بلوار وكيل آباد - وكيل آباد 77و 79 - پالك 511501209219.1سايهمشهد

مشهد_احمد اباد_رضاي7_پالك842043727_8435759سبحانمشهد
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معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

مشهد-خ-عبادي-عبادي91پالك73247991سبالنمشهد

ميدان واليت نبش واليت 7 پالك 36823434-0511ستاره نمونهمشهد

مشهد -بلوار اما م خميني بين 60 و62 پالك 85976842-0511ستايشمشهد

مشهد - خيابان گاز شرقي - بين گاز 6 و 10 (چهارم و پنجم گاز) - روبروي شيريني سراي سادات5117332243سعيديمشهد

مشهد - طالب - روبروي ميدان عسگريه - پالك 2582638192-0511سفيرانمشهد

مشهد-بلوار طبرسي اول-بين طبرسي 46 و48-پ27647971114سفيردانشمشهد

مشهد بلوارطبرسي اول طبرسي46 پالك 27037331سفيردانش طوسمشهد

مشهد-خيابان سناباد-بين 14و16-جنب نانوائي8434351-0511سلمازمشهد

مشهد-خيابان احمدآباد-بلوار مالصدرا- مالصدرا6  پالك51184034501/19سمنگانيمشهد

مشهد - چهار راه برق طالب- طبقه فوقاني قصر شادي2725025-0511سميرامشهد

مشهد بلوار طوس -طوس 1 طالبي3 پالك 768810950سميهمشهد

خيابان آبكو26 پالك 84151483-0511سنجش  پارسيانمشهد

مشهد-آزادشهر- بلوار معلم داخل معلم 18 - پالك 606816063-0511سهيالمشهد

بلوار كوثر نبش كوثر شمالي 511882251037/6سورينمشهد

مشهد - آب و برق - بلوار شهيد فكوري - مقابل بانك تجارت پ 9151189989156سوگندمشهد

مشهد-قاسم آباد-شريعتي19 -پالك 05116615733471-05116634151-05116611582سپنتامشهد

خراسان رضوي - مشهد- قاسم آباد-بلوارشاهد-شاهد36- جنب پالك 051168-6629595سپيدهمشهد

مشهد- قاسم اباد - چهار راه ورزش - بين شاهد 31 و 33 پالك 6633251165-0511سي كاجمشهد

مشهد -بين دانشجو 15 و 17 - جنب بانك ملت - پالك 893848210-0511سيتامشهد

بلوار دانشجو ابتداي دانشجو 19  ساختمان افتاب  طبقه دوم واحد 51183862716سيمامشهد

مشهد0 آزاد شهر بين امامت 32-34 جنب پل هوايي آموزشگاه سيماي دانش3440741-511سيماي دانشمشهد

مشهد-امامت48-پالك511606742762سيمينمشهد

مشهد چهارراه زرينه بين محسن كاشاني 6و51122425188سيكامشهد

مشهد احمدآباد ابوذر 9 پالك 842940793-0511شاتوتمشهد

گلستان غربي- نرسيده به كانون زبان- پالك 359- طبقه ي سوم - واحد 84243016-0511شادانمشهد

مشهد-بلوار فردوسي-فردوسي22-پالك7625943488-0511شارلوتمشهد

مشهدبلوارخيامشمالي-عبدلمطلب64_نبش كوچه 6متري7121372-0511شاهدونهمشهد
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معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

بلوار مصلي چهارراه مصلي بلوار چمن بين چمن 50 و 52پالك 7طبقه همكف3662098-0511شاهسونمشهد

بلوار وكيل آباد نبش دانشجو 15 پالك 8685269109-8644222-8641234شرفامشهد

مشهد5117122492ركت مهارتها و توسعه آموزشگاههاي خراسمشهد

قاسم آباد - چهار راه مخابرات - بين شريعتي 27 و 29 - جنب بيمه ايران پالك 5116636359268شعلهمشهد

مشهد-سيدرضي 55-پالك 603370226-0511شفقمشهد

شانديز خيابان وليعصر بين وليعصر 5 و 91591187387شفقتيمشهد

مشهد -بلواردانش آموز بين 29و31 پ604109569/2-0511شقايقمشهد

ميدان راهنمايي نبش صادقي 6 پ 511763629048شهاب صنعتمشهد

مشهد-بلوار وكيل آباد-نبش سه راه هنرستان-پ5118816124267شهدگلمشهد

خراسان رضوي - مشهد - خيابان مطهري جنوبي - بين 11 و 13 - پالك 7285662143-0511شهريارمشهد

نرسيده به روستاي حصارسرخ - روستاي ويراني - ويراني 39 كاردانش 8مجتمع فرهنگي ورزشي شكوفا آموزشگاه كامپيوتر شكوف9159149204شكوفامشهد

خيابان احمد آباد-طالقاني -نبش طالقاني 5 پالك 915124261613شكوهمشهد

مشهد- خيابان صيادشيرازي 25- پالك 890655714-0511شيخ بهاييمشهد

مشهد سي متري طالب خيابان ميثم بين 14 و 16جنب پالك 5112727480772شيدامشهد

بلوارطبرسي شمالي بين طبرسي28و214995330شيدهمشهد

بلوارمفتح مفتح51127621825شيفتهمشهد

مشهد-سيدي-قائم 36- پال ك 38553632-0511شيالمشهد

حدفاصل ميدان عدل خميني و ضد خيابان خرمشهر 6 پالك 8595848100شيوا جوانمشهد

خراسان رضوي-مشهد - خيابان فرامرز عباسي - عباسي 36 - پالك 608066010-0511شيك پوشانمشهد

مشهد- بلوار فرهنگ- بين فرهنگ 21 و 23- پالك 6096180305صالحهمشهد

مشهد خيابان شهيد مفتح36 (بلوار امت)جنب پالك 256305615-0511صباحمشهد

شهرك شهيد رجايي-بين حر18و20 پالك3730521384صدراي شيرازيمشهد

خراسان رضوي - مشهد - بولوار معلم - بين معلم 53 و 55 - پالك 8923328877-0511صدف درياييمشهد

مشهد مقدس -خيابان عبدالمطلب 2-پالك728635514-0511صدگلمشهد

چهار طبقه-خيابان امام خميني(ارگ)-طبقه فوقاني رستوران چهار فصل2239640-0511صفاييمشهد

خراسان رضوي مشهد خيابان امام خميني بين چهارطبقه و كنسولگري پاكستان ساختمان آلمنيوم 412 نماي كامپوزيت2227990-0511صفريمشهد

مشهد-بلوارفكوري-بين فكوري 11 و 13 - مقابل بانك تجارت8660110-0511صفير سيمرغمشهد

صفحه 57



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

بلوار معلم- معلم16- بين معاد 20 و 22- پالك 51160979552/94صهبامشهد

چهارراه ازادشهر معلم7پ915318754020/2صورتگرمشهد

مشهد بلوار آب وبرق خيابان ارشاد 3 پالك 51186779436طاقديسمشهد

مشهد-خيابان راهنمايي-راهنمايي7 پالك 84061117طراحان نوينمشهد

مشهد-خيابات راهنمايي-84061117طراحان نوين 1مشهد

مشهد-بهارستان 9 -نبش بنفشه 7 - پالك 7688386111-0511طرفهمشهد

حاشيه بلوار فردوسي-بين مهدي و رسالت - پالك 5117651160277طرهمشهد

مشهد-سيدي- بلوار صبا -صبا 36 - پالك36431325426-0511طالمشهد

مشهد-قاسم آباد-بلوار فالحي-بين فالحي11و13-پالك 6616110305طنينمشهد

مشهد بلوار معلم بين معلم 14و16 پالك 338-طبقه 60761822-0511طوسمشهد

سيمتري طالب روبروي بازارفردوسي مفتح 35 پ25779703-0511عالمهمشهد

مشهد-بلوارتوس-توس62-پالك658357717-0511عاليا صنعتمشهد

قاسم آباد - بلوار اديب نيشابوري - نبش اديب 51 پالك 0511507 - 6572256عامريمشهد

مشهد_مصلي بين رستمي 24و 371623426-0511عروس دريامشهد

طرقبه-خ وليعصر9155037543عزيزهمشهد

مشهد-بلوارملك آباد-نرسيده به ميدان پارك-جنب دبستان بعثت-شماره 607436917-0511عسلمشهد

مشهد-ميدان جانباز-جنب پروژه ساختماني بانك پارسيان-طبقه 51176626296عصر ارتباطمشهد

مشهد-شهرك غرب - شهرك لشگر - فالحي 32 - 32/2 - ÷پالك 511521246837عصرجديدمشهد

مشهد-بين پنچراه سناباد وسه راه ادبيات -روبروي ابن سيناي 16 پ211 پشت باجه روزنامه فروشي5118452792عفافمشهد

مشهد بلوار وكيل آباد خيابان صدف نبش 17پالك8912111125-0511عقيقمشهد

بلوار وكيل اباد- ابتداي وكيل اباد 511869406420علم و تكنيكمشهد

مشهد-نبش استقالل2-پالك91551074536علم وهنر 1مشهد

مشهد-نبش استقالل2-پالك91551074536علم وهنر 2مشهد

مشهد-سي متري طالب-نبش مفتح 511279475310علم گسترمشهد

مشهد - خيابان راهنمايي - راهنمايي 2 - پالك 8430325289-0511علم گستر نوينمشهد

مشهد خيابان معلم-معلم 26 پالك 60800245-0511عيارمشهد

دروازه طاليي - بلوار مدرس مقابل هتل فردوسي - مدرس 8 - ساختمان 121 - طبقه همكف9156528101غازي زادهمشهد

صفحه 58



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

مشهد قاسم آباد اماميه 75 فاز 1 بلوك 1 واحد 62102272-0511غنچهمشهد

مشهد خيابان مهدي خيابان سميه انتهاي سميه 16 روبروي خشكشويي محسن7634386فاخرهمشهد

مشهد- جالل آل احمد 6 پالك840014560فارسيانمشهد

مشهد- شهرك طرق - بلوار شهيد هادي ساعي - ساهي 19 - پالك 51139270219فتامشهد

بلوار وكيل اباد =سيدرض7-نرسيده به چهارراه دوم -پالك6012468177-0511فتوحيمشهد

مشهد-بلوار وكيل آباد- جالل آل احمد6 -پالك 840014560-0511فراتمشهد

مشهد خيابان سعدي سهدي8 پالك5 طبقه دوم2241682-0511فراموجمشهد

بلوار 22 بهمن - 22 بهمن 10 پالك 51136600503فرانكمشهد

مشهد-خيابان راهنمايي-راهنمايي 24- پالك 841806610-0511فراگيران توسمشهد

مشهدبين چهار راه ميدان بار ومطهري جنوبي  15- پالك 7277343158-0511فراگيران نوينمشهد

مشهد-كال زركش-بعد از پل-سمت چپ-جنب رستوران تك-طبقه فوقاني5112677919فرهنگ دانائيمشهد

مشهد-خ پروين اعتصامي10-نبش 4راه سوم-پ3417211493-0511فرگلمشهد

خراسان رضوي-مشهد-بلوار فردوسي-خيابان ثمانه 7-پالك7685309130-0511فضيلتمشهد

مشهد-بلوار معلم-معلم 605439214-0511فن آوران روزمشهد

مشهد-بلوارمعلم-معلم605439214-0511فن آوران روزمشهد

مشهد بلوار پيروزي 15 بين دهخداي 6 و8 پالك 5118780490209فن نوينمشهد

مشهد - قاسم آباد -شريعتي57- ميعاد 9/1 - پالك 522326660-0511فهاممشهد

مشهد-جاده قديم قوچان مقابل كارخانه شاداب پ91531723656فوالدكارمشهد

مشهد-بلوار مصلي -روبروي مصلي 20 پالك11 تلفن91515876403689122فياضمشهد

مشهد-بلوار ابوطالب2-پالك724564415-0511قادري نژادمشهد

مشهد امام هادي 5 پ 511657107546الريسامشهد

سيدي.بين قائم 8 و 10 مقابل سازمان عمران9354708805لقمانمشهد

مشهد - چهار راه معلم - نبش سيد رضي 25- پالك 6066809254-0511مائدهمشهد

مشهد ميدان ابوطالب 11 نبش كوچه طبقه اول5117279083ماتمشهد

مشهد-بلوار توس-سه راه دانش-توس2/75-پالكo511-665126421ماتيسمشهد

مشهد-بلوار پيروزي-4راه خاقاني-نبش 21-پالك91512399642ماندگارمشهد

مشهد-سرافرازان-بلوار پايداري-بين پايداري 5و 7 - پالك 8226286233-0511ماه خانوممشهد

صفحه 59



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

مشهد- بلوار سجاد - بزرگمهر جنوبي - بزرگمهر 14 - انتهاي كوچه پالك 76821739-0511ماهان ماهمشهد

خراسان رضوي-مشهد-فلكه ضد-خرمشهر9پالك511854429423ماهرخمشهد

قاسم اباد اماميه 30 ميالن دوم سمت چپ پالك 662108361-0511ماهرويانمشهد

مشهد-بلوار وكيل آباد-بلوار دانشجو-بين دانشجو 15و17-پالك 5118938491117ماهسانمشهد

مشهد-خيابان امام خميني 77-پالك 85987905-0511ماهنوشمشهد

مشهد-جاده طرقبه - بعد از پمپ بنزين - بلوار معلم - معلم 4 - پالك 423041324-0512ماهكمشهد

مشهد-نبش پيروزي10-پالك8790469184-0511متبسممشهد

مشهد-سيدي-صبا69-حاشيه16متري-پالك5113815222145متينامشهد

مشهد - بلوار فردسي - مابين ميدان استقالل و چهارراه فرامرز عباسي - پالك 6090837610-0511مد ايرانمشهد

مشهد- سيدي -صبا11 پالك هفت3855236مدرسينمشهد

مشهد-خيابان دانشگاه-دانشگاه843266629مديران فردامشهد

مشهد - خيابان ابوذر غفاري ابوذر 24 پالك 844975889مديريت مدبر خراسانمشهد

خراسان رضوي-مشهد-خيابان گاز-گاز 5-نبش ياسرپ0511297-7322174مرصادمشهد

مشهد-بلوار فردوسي بين خ ابريشم و ميدان جانباز پالك 5117682972280مرصعمشهد

مشهد- مهراباد-مسجدالرضا- مهراباد 24پ25710396-0511مرمرمشهد

مشهد - آب و برق - پيروزي 54 - پالك 8648900329مروجمشهد

خراسان رضوي-مشهد-بلوار وكيل آباد- بلوار الدن- نبش الدن 3-پالك 509116098-0511مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگانمشهد

مشهد - بلوار سجاد - بين چهارراه بهار و خيام - پالك 511767005492مركزيمشهد

بلوارپيروزي-ميدان هنرستان پالك86898021450-0511مشهد سيستممشهد

بلوار معلم-معلم17-جنب بانك كشاورزي6046890-0511مظلوممشهد

سرخس-خ امام خميني9-چهارراه اول چپ-پ512523907327مظلوميانمشهد

مشهد-بلوار دانشجو-دانشجو3-پالك8936336112-0511معراجمشهد

مشهد-قاسم آباد-انديشه12- پالك66351243-0511مقدممشهد

مشهد-خيابان كاشاني-كاشاني 50- كوچه دوم پالك 72795597-0511مليحمشهد

متري رضا شهر حد فاصل خاقاني 19 و 21 پالك 38 511878353235مليحهمشهد

بلوار طوس طوس 65 شهرك امام علي 65/9 پالك 65876474-0511ملينامشهد

مشهد - توس 65 - بعد از شهرك امام علي - روستاي كوشك مهدي امام مهدي 5 روبروي سوپر اميري9155592647منسامشهد

صفحه 60



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

مشهد - بلوار ابوطالب -ابوطالب 51 - داخل كوچه سمت راست- پالك 751336742-0511مه تاجمشهد

مشهد.گلشهر.بلوار آويني.آويني 17. گلريز 256278927-0511مهدختمشهد

خيابان طبرسي بين چهار راه برق و خيابان ايثار روبروي بانك مسكن پالك 27248806282-0511مهديمشهد

مشهد- بلوار معلم-بين معلم 12و 14 پالك6051804290- 09158047464مهرمشهد

مشهد-بلوار فردوسي - بين فردوسي 20 و 22  پالك 7610799446-0511مهر آئينمشهد

مشهد-خيابان دكتر بهشتي -بين 26 وميدان شهيد كوشه اي -8453738مهر آفرينمشهد

مشهد-بلوار دانشجو-دانشجو26-پالك1-طبقه86915552-0511مهرآسامشهد

مشهد - پنجراه سناباد -مجد جنوبي-مقابل شركت فرش مشهد- نبش ابوسعيد ابوالخير5118463092مهرازمشهد

مشهد-بلوار پيروزي-نبش پيروزي 881808733.1-0511مهريارمشهد

حدفاصل تقي آباد و كفايي پ 8455404461مهريز رايانه2مشهد

مشهد- حدفاصل ميدان تقي آباد و خ كفايي پ 51184079322/463مهريزرايانهمشهد

مشهد-4راه پيروزي-نرسيده به ميدان شهيد همت-نبش پيروزي 867467956-0511مهشيدمشهد

مشهد-بلوار عبادي-عبادي 87 - پالك 732176287-0511مهنازمشهد

بين عبدالمطلب 32, 34- طبقه پايين داروخانه دكتر اخباري7288610-0511مهندسينمشهد

مشهد-خيابان فلسطين - فلسطين 18 - فرهاد 10 پالك 245-7663091-0511مهندسين مشاور نقش آوران توسمشهد

مشهد-خيابان آبكوه13-تكتم شمالي 2-پالك511729367226مهكامهمشهد

مشهد-بلوار خيام جنوبي-انتهاي خيام جنوبي 26 -پالك 768492315-0511موج دانشمشهد

مشهد-بلوار مصلي-بين مصلي 17و19-جنب آموزشگاه ارشاد3695088-0511موژانمشهد

مشهد-بلوار وكيل آباد-نبش هفت تير -ساختمان شماره يك - واحد دو5118640212مژهمشهد

مشهد چهارراه برق روبروي شهرداري منطقه جنب نانوايي2728584-0511مينومشهد

آب و برق پيروزي 59 نبش پيروزي پالك 5118670573104مينياتورمشهد

بلوار وكيل آباد خيابان كوثر 39 نبش ميالن ششم پالك 915519530360ناديمشهد

مشهدچهار راه برق سي متري طالب بين مفتح 24 و26 جنب كفش ارمغان2791690-0511نارمكمشهد

مشهد-جاهد شهر -ميدان بوستان-بوستان 16.2پالك 513147619-0511نازبانومشهد

مشهدبلوارفردوسي ابتداي خ ثمانه پ765040959-0511نازگلمشهد

طبرسي شمالي- حد فاصل 24 و 26- پالك 2113141562-511نامداران   فردامشهد

مشهد  بلوار ابوطالب .نبش جنوبي ابوطالب 1 درب دوم5117283438نجفيمشهد

صفحه 61



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

خيابان گاز پنجم گاز مسلم شمالي 6 پالك 5117328645397ندامشهد

سيدي بلوار صبا 22 (سحر 15) پالك 915509153722نداي قلممشهد

مشهد خيابان اميركبير خيابان جهان آرا 8 داخل كوچه درب اول پالك 8411920350-0511نسترنمشهد

مشهدطالب 16 متري ابوذر شرقي نبش ابوذر 51127690882نغمهمشهد

مشهدقاسم آباد بلوارشريعتي مقابل شريعتي 37 مرواريد2 پ662745634-0511نفيسمشهد

مشهد-بلوار دانش آموز- بين 17و 608727519-0511نقش هاي زندگيمشهد

مشهد-بلوارمعلم-بين معلم36 و چهارراه دانشجو-پالك89291931004-0511نما سازهمشهد

سه راه اب و برق - ابتداي هفت تير - ساختمان شماره يك8680863-0511نوانديشانمشهد

مشهد-خواجه ربيع27 پالك 74233282-0511نوشينمشهد

خيابان امام خميني ميدان ده دي جنب بانك سپه8514763-0511نوين اطلسمشهد

حاشيه بلوارفرودگاه،بين جمهوري23و25،پالك 543،طبقه اول3437406نوين صدرامشهد

مشهد-بلوار هفت تير-هفت تير 16-چهارراه اول سمت چپ-كوچه اول سمت چپ - پالك 511869683630نگارينمشهد

بلوار دانشجو -بين دانشجو 25و27-پالك 8922015307-0511نگارينهمشهد

ابوطالب74پالك751080032-0511نگاهمشهد

بلوار وكيل آباد-بين وكيل آباد و جالل آل احمد2-پالك855060424-0511نگينمشهد

مشهد شهرك شهيد رجايي بين حر 10و12 جنب ابزار فروشي8829039-0511نيازمشهد

مشهد رضاشهر بلوار پيروزي بين پيروزي 4 و 6 پالك روبه روي حسينيه آل ياسين8793763-0511نيلوفرمشهد

چهارراه خواجه ربيع بين كاشاني 59-223008561-0511نيلوفريمشهد

مشهد-سيدي-خلج12-طبقه فوقاني عكاسي احسان-پالك38617432نيوشامشهد

مشهد-خ عبادي-عبادي91پالك73247992/1نيك انديشمشهد

مشهد - خ شهيد شيرودي - بين شيرودي 19-21 پالك 343081717-0511نيك صولتمشهد

مشهد-رضاشهر-خاقاني جنوبي-بين17و511879643119نيك چهرمشهد

مشهد-قاسم اباد-بين فالحي 9-11 -پالك5219113237-0511نيكامشهد

مشهد- بولوار مصلي - نبش مصلي 17-آموزشگاه علوم كامپيوتر نيكنام3660522-0511نيكناممشهد

بلوار موسوي قوچاني، موسوي قوچاني 28، نبش چهارراه دوم، پالك752491725-0511هانيمشهد

راهنمايي 2 پالك 5118430325289هخامنشمشهد

بلوار وكيل آباد بين دندان پزشكان 8 و 10 جنب پالك 511501201756هديهمشهد

صفحه 62



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

مشهد.شهرك شهيد رجايي؛ حر10؛پالك12 3725601-0511هزاره 1مشهد

مشهد -چهارراه برق طبقه فوقاني نساجي مازندران2705551-0511هلنازمشهد

مشهد- سيدي - بلوار صبا- بين صبا 24 و 26 جنب مزون لباس عروس3388939-0511هماآرامشهد

مشهد -فلكه برق -بين بهار 12و-14پالك 8522640581-0511هميارهتلمشهد

مشهد-قاسم آباد-شريعتي1-داخل كوچه سمت چپ-جنب پالك663411789-0511هميالمشهد

بلوار 22 بهمن خيابان محمد آباد بين محمد آباد 1و 3 پالك 511365759013هنر گويامشهد

چهار راه راه آهن - بلوار مجلسي غربي - مسلم جنوبي 18 - پالك 5112740923161هنرآموزمشهد

شهرك شهيد رجايي-حر13/17-پ3711812359-0511هنردائميمشهد

مشهد-سي متري طالب نبش مفتح 13 طبقه فوقاني بانك فرشتگان-پالك 84256792-0511هنرشرقمشهد

مشهد-خيابان دستغيب-كوچه دوم-پالك8467186122-0511هنرمندمشهد

مشهد-بلوار رضوي-رضوي 31پالك51187612933هورتاشمشهد

مشهد خيابان خواجه ربيع جاده كالت بهمن 13 پالك 511741604042هوروشمشهد

مشهد- چهارراه آزادشهر- نبش امامت 609357028-0511هوش مصنوعيمشهد

مشهد-بلوار معلم-بين معلم 19و21 پالك6042777232هوش مصنوعي رضويمشهد

مشهد-وكيل آباد-دانشجو5-پالك 5118936501112هيوامشهد

مطهري شمالي - مطهري شمالي 24 - پالك 725399564-0511پاتيسمشهد

مشهد- قاسم آباد - حجاب 79 - جنب پاركينگ-جنب پالك 05119-62196280پادينامشهد

بلوار معلم بين معلم 43 و 45 شماره 6060100697پارادايسمشهد

مشهد-گلشهر خيابان حسين زاده 22 پالك 2560860240پارتيافنمشهد

مشهد-سه راه هنرستان -بين وكيل آباد 18-20 پالك 316-جنب تاالر قصرشيرين9352165564پارسوامشهد

مشهد-بلوار فرامرز عباسي- نبش فرامرزعباسي 25 -پالك 1 -واحد 1 و 60735614-511پاريزمشهد

خراسان رضوي مشهد بولوار سجاد نبش پامچال(سجاد 14)پالك 6028000126-0511پاسارگاد كيان 2مشهد

مشهد-امامت 30-پالك 60960008-0511پاسارگاد كيان 4مشهد

مشهد-بلوارسجاد-خ بزرگمهر جنوبي-بزرگمهر جنوبي22-پالك 762155328-0511پاسارگاد كيان1مشهد
مشهد _ بلوار وكيل آباد - حد فاصل كوثر و هاشميه - بين وكيل آباد 8 و 10 - پالك 884252290-0511پاسارگادفردامشهد
مشهد-سيدي-انتهاي 35متري دوم-خيابان شهيدمحمدرضا رياضي23-پالك2پانته آمشهد
مشهد-ميدان راهنمايي - دستغيب 2- كوچه اول سمت راست پالك 51184014873پاژمشهد
طالب نبش ابوذر شرقي 2 پ 2769088106-0511پرمونمشهد
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بلوارتوس توس56 پ915506177213پرنيكامشهد
مشهد-جاده قديم قوچان-توس511665765175پروشاتمشهد
مشهد- ابوطالب  40 پالك 72773089-0511پري گلمشهد
مشهد- بلوار وكيل آباد-بلوار دانشجو-اول دانشجو 51189363143پريامشهد
مشهدقاسم آباد انديشه 9 پالك 667127826-0511پريسانمشهد
مشهد-طبرسي38 -طالب -نبش ابوذر -مقابل بانك مسكن - طبقه زيرين پالك 27360137-0511پريشادمشهد
مشهد-قاسم آباد-بين شريعتي 69و522177471-0511پريوشمشهد
بلوار جمهوري-بين23و343458125-0511پوشيرانمشهد
بلوار فردوسي نبش ميدان جانباز جنب درمانگاه شوريده7659565-0511پونهمشهد
مشهد-بلوار معلم- بين 6و51160522088پوياپردازمشهد
مشهدمقدس-خيابان سعدي-بين سعدي7و9 پالك221346270پويندگانمشهد
خراسان رضوي - مشهد - قاسم آباد - بلوار شاهده شاهد 32 - پالك 663554464-0511پيروزيمشهد
مشهد بلوارسازمان آب - شهيد صادقي 12 پالك 768413031-0511پيشتازان علممشهد
مشهد بلوار توس بين 32-657443834-0511پيشروصنعتمشهد
مشهد-چهارراه ميدان بار -ابتداي بلوارقرني- طبقه فوقاني بانك ملت-پالك 72903703-0511پيمانمشهد
بلوار معلم- معلم 12-سروش 22-پالك 5117685153142پيمانهمشهد
مشهد- پيروزي 24 -نبش حق شناس 13-پالك 8761339193-0511پيك هنرمشهد
مشهد خيابان فلسطين 22 فرهاد 17 پالك 7626068124-0511چترگلمشهد
مشهد - بلوار دانش آموز - بين دانش آموز 29 و31 - پالك 604109769/1-0511چرمينهمشهد
مشهد-خيابان مطهري شمالي 15 پالك 7278705108-0511چلسيمشهد
مشهد-بلوار طبرسي شمالي-بين 28 و 212658330-0511چهره نگارمشهد
بلوار معلم بين معلم 28 و چهارراه دانش آموز پالك 6384000704-0511چهل ستونمشهد
مشهد- بلوارتوس 81 نبش شهيد عليزاده 3 درب اول سمت چپ0511_6666860چهل گيسمشهد
مشهد جالل آل احمد پ9155214402440ژالهمشهد
مشهد- هاشيه بلوار پيروزي- بين ميدان هنرستان و پيروزي 46- پالك 8812148170-0511ژانيامشهد
بلوار قرني نبش قرني 29 ساختمان 51172842321225ژرف انديشانمشهد
مشهد - نبش راهنمايي 840389914-0511ژرف انديشان 2مشهد
مشهد بلوار فردوسي حدفاصل چهارراه فرامرز عباسي و ميدان استقالل پالك 9.85116E+11367كارآورانمشهد
بلوار شاهد،بين 59 و61،پالك6625510501-0511كاربران ساختمانمشهد
طرقبه-خ صاحب الزمان5-ساختمان نگين- طبقه51242273733كارلينامشهد
مشهد- بلوار مطهري شمالي - بين چهار راه 38 متري و مطهري 33 پالك 24 طبقه -73349771-0511كارنمشهد
مشهد-بلوارمعلم-بين معلم 34و36 پالك 916(دوخط)8928545كاسپينمشهد
مشهد-بلوارمعلم-بين معلم34و36پ5118928545916كاسپين توسمشهد
مشهد-بلوار معلم-معلم 6-كوچه اول سمت راست-پالك 605775553-0511كتايونمشهد
ميدان برق- خيابان امام رضا 31 پالك 915320892648كريميمشهد
مشهد-بلوار طبرسي3-نبش ميثم 12-پالك213216457-0511كشميرمشهد
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داخل كوچه سمت چپ  پالك 66109701-0511كلهرمشهد -18 خيابان شاهد چهارراه ورزش- مشهد-قاسم آباد-
قاسم اباد - نبش شريعتي 4 طبقه اول8676000-0511كوروشمشهد
مشهد-انتهاي نخريسي-پادگان نيروي هوايي-كوي مصطفي خميني32-پالك51134123364كوكمشهد
مشهد بلوار قره ني 41 كوچه دوم شماره 51172535459گل رزمشهد
طالب چهار راه برق شيخ صدوق 13 پالك 2735476134-0511گل سارهمشهد
مشهد-توس 65-شهرك امام علي-امام علي 65/2 پالك 511883588921گل سفيدمشهد
مشهد-احمدآباد-بخارائي6-پالك840868532-0511گل پيرامشهد
مشهد-بلوار ابوطالب 48-پالك75351752-0511گاليلمشهد
شهرك شهيد رجايي- حر 18/9-خ كاريز پ 511375036442گلبانگمشهد
مشهد-بين سيدرضي 19 و21 =پالك 368928295-0511گلدونهمشهد
مشهد. بولوار وكيل آباد. بين سامانيه و هاشميه-پالك 502308117-0511گلديسمشهد
مشهد-چهار راه معلم-بلوار سيد رضي 25-پالك 6041983238-0511گلريزمشهد
مشهد بلوار استقالل.بين استقالل 5و7 بالك 511607232131/1گلسرخمشهد
توس1،شهيدطالبي16،نبش جواداالمه 763589514-0511گلشامشهد
مشهد-بلوار طبرسي اول-چهارراه گازشرقي-مقداد36-داخل كوچه درب اول2733771-0511گلشيدمشهد
مشهد-بلوار وكيل آباد-سه راه آب و برق-جنب مجتمع پزشكي سهروردي-پالك5118685488546گلنازمشهد
مشهد-باوار فردوسي-خيابان مهدي-نبش مهدي3-پالك765529932-0511گلها 1مشهد
مشهد-نرسيده به اول پنجتن-طبقه فوقاني داروخانه شبانه روزي2125489-0511گلها 2مشهد
مشهد-بين قكوري40و42-پالك882596257-0511گندمانمشهد
كوي اميرالمومنين بين ولي عصر 32و765098034-0511گوهر شادمشهد
بلوار 22بهمن خيابان محمد آباد محمدآباد 26 كوچجه ا.ل پالك 51136482911گيتيمشهد
بلوار فردوسي ميدالن جانباز- مقابل درمانگاه شهيد شوريده پالك 10113-7676309-0511گيتي پسندمشهد
طالب.رسالت.ابوذر11.جنب مسجدمحمد رسول اهللا .پالك2706281199-0511گيلوامشهد
مشهد-بلوار سيدرضي بين 19و21 پالك511606062593ياس نبيمشهد
مشهد - بلوارسيدرضي بين 19و 21 پالك 511606062593ياس نبي توسمشهد
مشهد- امام خميني 77-پالك 851278240- 0511يونسيمشهد
مشهد-ميدان 15 خرداد-امام رضا50-پالك344281430-0511يوكابدمشهد
فيض اباد خيابان شريعتي نبش شريعتي 532672653517ظريفمه والت
انتهاي خيابان مسجد جامع-سمت چپ5326723225فرشتهمه والت
فيض آباد - بلوار خرمشهر -جنب نيروي انتظامي5326727020كوششمه والت
مه والت- فيض آباد- خيابان 24 متري- عدالت 53267249321نيمرخمه والت
شهر فيض آباد مه والت شهيد بهشتي - بهشتي 915967405815همرازمه والت
شهرستان مه والت-شهر فيض آباد-خ حجت شمالي- حجت شمالي 532672534813يارمندمه والت
خراسان رضوي مه والت  كوچه پست شريعتي 532672407410ژيالمه والت
نيشابور-بلوار بعثت 42-سمت چپ- پالك 915351891410آبنوسنيشابور
نيشابور-شهرك فرهنگيان-خيام6-پالك55166116463آراستهنيشابور
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91535268212آفرينگرنيشابور كارگر 17 شهريور- نيشابور-خيابان
نيشابور_بلوار فضل -روبروي خيابان سينا9158878918آناهيتانيشابور
ابتداي خيابان 17 شهريور-جنب صندوق انصار پالك 91515055604ابر رايانهنيشابور
خيابان امام خميني كوچه شهيد موسوي فر پالك 915151471921ابريشمنيشابور
خيابان امام خميني امام خميني 1/16انتهاي كوچه2242470-0551ارشيانيشابور
نيشابور-خيابان تختي -روبه روي فضاي سبز9151504614اطلسنيشابور
بلوار بعثت جنب فروشگاه ايرانيان بعثت 34 پالك 222556372-0551الهامنيشابور
خيابان فردوسي شمالي باالتر از تقاطع بعثت جنب مخابرات پالك2222884333-0551امگانيشابور
بلوار جمهوري نرسيده به خيابان ابراهيمي طبقه پايين تافتون پزي گل گندم5512240804انوشانيشابور
شهركانديشه انديشه 935840876512ايده النيشابور
نيشابور-نبش 4 راه بعثت سمت راست9151533881ايراندختنيشابور
خيابان امام ابتداي ايت جنوبي پالك9151500952194ايرانشهرنيشابور
نيشابور-نبش بعثت 912444167528بانو جمالنيشابور
خيابان امير كبير 915153072513بانو هستينيشابور
نيشابور-خيابان امام خميني -كوچه بانك ملي فياض بخش شمالي 2 پالك 915150720114بانو گلستانينيشابور
قدمگاه - باالتر از بانك صادرات9159510343بي بي گلنيشابور
خيابان امير كبير 6جنب مسجد قدس9127158790تحسيننيشابور
نيشابور-خيابان 15 خرداد- روبه روي دبيرستان فاطمه زهرا9153528834جاويدنيشابور
بلوار معلم معلم 21 پالك 66106023-0551جعفرينيشابور
نيشابور -خيابان 15 خرداد(دارايي) -ابتداي پانزده خرداد 20-روبروي بانك كشاورزي مركزي - پالك 9153521664228جوان برترنيشابور
نيشابور-بلوار بعثت24 -روربروي دبيرستان اميركبير - پالك 915150004157درخشاننيشابور
خ فرحبخش شرقي ابتداي بلوار قدس شمالي روبروي دبستان سلمان فارسي9153521391درخششنيشابور
خيابان 15 خرداد جنب بانك كشاورزي9153520439دنياي هنرنيشابور
خيابان 15 خرداد 1 پالك 224856813-0551رايانه هوشمندنيشابور
خيابان وليعصر نبش جهاراه رسالت كميسيون امور بانوان6610450-0551رفيعنيشابور
نيشابور-شهرك فرهنگيان- بلوار آموزگار پالك55166200187رهنمودنيشابور
نيشابور-بعثت 38 - نبش خيابان9358827018زرين پودنيشابور
نيشابور-خيابان فردوسي شمالي -كوچه نرجسيه -نرگس 2 پالك 9151516056187زن روز شرقينيشابور
نيشابور-خيابان ارگ شمالي -سيد جمال الدين 55122453676سليمهنيشابور
امام خميني 9 پالك 935785738763سمانيشابور
خيابان دارايي جنب تاالر اعياني9151501107سه نمانيشابور
روستاي باغشن9151541792شكوفهنيشابور
خيابان 15 خرداد كوچه 4/16 -پالك 936045690486صفيهنيشابور
ميدان باغات (خاتم النبيين) نبش خاتم 22477782-0551طلوعنيشابور
نيشا بورشهرك قدس بلوار قدس غربي پالك 9151533467201طليعهنيشابور
خيابان مدرس - مدرس 1/4 پالك 223541714-0551علم و صنعت خيامنيشابور
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5 پالك915352196220فراچهرنيشابور 15 خرداد خيابان
ابتداي 15 خرداد91515122145فناوران عصر دانشنيشابور
نيشابور-خيابان مدرس -چهارراه فرهنگسراي وكيلي9151531821فنوننيشابور
ميدان باغات پ 9105080383160مانا صنعتنيشابور
نيشابور-خيابان فردوسي شمالي-كوچه اميران-پالك 9153512783208ماه آرانيشابور
نيشابور.خيابا ن امام خميني  16-93670663011/16ماه ايراننيشابور
خيابان امام خميني امام1/16 خميني انتهاي كوچه2242470-0551مبتكرنيشابور
بلوار شهيد فهميده روبه روي ترمينال9151535310مجدنيشابور
خابان نور بين نور 13و915511812915معيار صنعتنيشابور
شهر خرو شهرك امام رضا ابتداي خيابان خيام3266051-0552منتظراننيشابور
نبش 15 خرداد 13پالك9151537331239مهرگاننيشابور
بلوار معلم نبش معلم 915352624025ميترانيشابور
فردوسي شمالي 22479707نوجامهنيشابور
نيشابور -اول فردوسي شمالي - جنب عكاسي پر9153521729نوين رايانهنيشابور
خيابان 15 خرداد روبه روي ساختمان مادر9151514918هفت قلمنيشابور
نيشابور خيابان امام بلوار ابورغفاري5512241570هالل احمرنيشابور
نيشابور-خيابان امير كبير -امير كبير 55133364895همتانيشابور
خيابان بعثت نبش امين االسالمي5513356697پاتريسنيشابور
نيشابور-خيابان تختي3 - پالك 915352252981پاپيروسنيشابور
خيابان فردوسي شمالي روبروي مكتب نرجسيه9153519749پرتونيشابور
شهر عشق آباد بلوار امام رضاروبروي مخابرات- جنب بخشداري9353753342پردازهنيشابور
ميدان باغات روبه روي مسجد خاتم النبين5512247778پولكنيشابور
نيشابور- خيابان فردوسي شمالي 4 - پالك 91515051675پيام آوراننيشابور
خيابان امام روبه روي پاساژتنباكو چي9156918879پيشگامنيشابور
نيشابور- فرحبخش غربي - جنب بستني طالب پالك 2246707410-0551كدبانونيشابور
فرح بخش شرقي-بلوار قدس شمالي-بعد از قدس 8-پالك2244125132-0551گلستانهنيشابور
خيابان فرح بخش غربي ابتداي خاتم النبين پالك 9153529543406گلچهره هانيشابور
خيابان15 خرداد 7 پالك93692140374گلچيننيشابور
چناران- طالقاني11 پالك582622744623برليانچناران
چناران طالقاني 11 آموزشگاه حرير5826220316حريرچناران
چناران-بعدازپارك ملت -طالقاني 2-مجتمع رويال-طبقه 58262203224خاتمچناران
مشهد5128323298خيزرانچناران
گلبهار خبابان بهار 21پالك 51283227662زرين تاجچناران
گلبهار- خيابان استاد رسام13- پالك51283254858طالعچناران
گلبهار بهار 6 پالك 832255713-0512فرشتگانچناران
بين طالقاني 15و 17 اموزشگاه كيانا5826227336كياناچناران
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چناران5826228330محدث مراديچناران
گلبهار- بين نيلوفر 7و9 - خانه فرهنگ8322124-0512نسل هفتمچناران
خ خرمشهر روبروي استاد يوم آزادي5328254442آريا حساب ترشيزكاشمر
كاشمر خيابان امام خميني نبش امام 16 طبقه فوقاني عكاسي سروش پالك 53282415202ابوريحانكاشمر
استان خراسان رضوي-شهرستان كاشمر-خ امام خميني  16پالك 82455203-0532اساتيدكاشمر
كاشمر خيابان امام - جهار راه بهبودي - ابتداي خيابان حيدري - بين حيدري 1 و 53282296593افشانكاشمر
خراسان رضوي-كاشمر-خ خرمشهر 53282441601باغستانكاشمر
كاشمر-خ امام خميني روبروي بيمه ايران5328246032بهكامان ترشيزكاشمر
خ امام  سمت چپ بين امام 10 وچهاراه بهبودي8226985-0532بيناكاشمر
خ امام روبروي بيمه ايران طبقه فوقاني پالك8222713335ترشيزكاشمر
استان خراسان رضوي،شهرستان كاشمر،خ حيدري 91593384326تقواكاشمر
خ 17شهريور2-روبروي سقاخانه حضرت ابوالفضل-مجتمع آموزشي حميده5328246233حميدهكاشمر
استان خراسان رضوي،شهرستان كاشمر،خ خرمشهر 823707412-0532رابعهكاشمر
خ فاطميه 4  پالك 53282353149راميناكاشمر
استان خراسان رضوي-شهرستان كاشمر-خ دادگستري نبش دادگستري6 پالك8249880166-0532رنگين كمانكاشمر
كاشمر-خيابان امام ابتداي خيابان شهيد بهبودي5328249442ريحانه واليتكاشمر
خراسان رضوي-شهرستان كاشمر-ابتداي خيابان 17شهريور-بعداز بانك ملت05328225843-05328226737سپهركاشمركاشمر
بلوارسيد مرتضي روبروي تاالر فرهنگيان5328252655شادمهركاشمر
خ امام خميني 18 چهارراه اول سمت چپ5328221268عبدالهيانكاشمر
خ امام امام 6 مجتمع پاسارگارد5328242186ماهتيساكاشمر
شهرستان كاشمرخ امام خميني جنب درمانگاه فرهنگيان سمت راست8243392-0532مدرس حساب ترشيزكاشمر
كاشمر-خ امام خميني(ره)-روبروي امام 532824515514معماران جوانكاشمر
خ امام نبش امام 532824215616مهروكاشمر
ريوش- بلوار امام علي-بين امام علي 17 و 19-جنب بسيج دانش آموزي0532-8824230ميان دشتكاشمر
خ گلستان 532823791513نفيسهكاشمر
شهرستان كاشمر-خ امير كبير نبش امير كبير 82353413-0532پايندهكاشمر
خ امام نبش امام 532824410024كرانهكاشمر
ريوش- بلوار امام علي (ع) 12پالك53288246819كهن دياركاشمر
كالت-بلوار امام رضا -روبروي اداره منابع طبيعي2723231-0512درنازكالت
كالت كوچه اخوان938846231گل ميخككالت
گناباد- چهارراه گيتي نورد.خيابان امام خميني.نبش امام خميني53372294313آرياچهرگناباد
گناباد-امام خميني7-پ725438748-0533تن آراگناباد
گناباد خيابان شهدا -شهدا 8 پالك 722255333-0533تك ستاره كويرگناباد
خراسان رضوي - گناباد - خيابان شهيد شوريده - شهيد شوريده 4 - پالك 53372200935خانه مهارتگناباد
گناباد - خ ايثار- ابتداي كوچه زينبيه7222915-0533شكيباگناباد
گناباد- خيابان امام خميني -نبش امام خميني 5- پالك 7251382129-0533ظفرگناباد
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آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان خراسان رضوي – 9 جدول شماره

ميدان امام خميني(ره)-طبقه فوقاني طال و جواهر نظرزاده-جنب بانك7222378-0533فاختهگناباد گناباد-
گناباد- خيابان غفاري - روبروي مصلي طبقه پايين دفتر مخابراتي7221116-0533قطبي مقدمگناباد
گناباد خيابان المهدي 7 پالك 722212212-0533كمندگناباد
گناباد خيابان امام خميني بين امام خميني 13 و 725433715-0533مهرونگناباد
گناباد خيابان سعدي جنب آزمايشگاه جهاد دانشگاهي7224510-0533موج سومگناباد
گناباد-خيابان امام خميني بين امام خميني 8 و726053310-0533نكته سنجگناباد
خراسان رضوي- گناباد-خيابان امام خميني-امام خميني 725551611-0533هوشمندگناباد
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 توضيحات :

 كارآموز فقط حق شركت در آزمون يك حرفه را دارد.در هر مرحله از آزمون  -1

 در مراحل هشت گانه آزمون هاي هماهنگ، برگزاري آزمون كليه حرفه ها قابل اجرا مي باشد. -2

 برگزار مي گردد.آزمون هاي ادواري صرفاً در تاريخ هاي مشخص شده در جدول باال به صورت هماهنگ كشوري  -3

 آزمون دانش آموزان شاخه كار و دانش وزارت آموزش و پرورش در مراحل دوم، چهارم، ششم )ستاره دار( برگزار مي گردد. -4

ان و تفاهمنامه ها صررفاً در  ان، پادگآزمون پايان دوره كليه كارآموزان بخش هاي مختلف آموزشي اعم از مراكز ثابت، كارگاه هاي واگذاري، روستايي، صنايع، جوار دانشگاه، زند -5

 تاريخ هاي هشت گانه فوق الذكر برگزار مي شود.

از هر يك از تاريخ هاي هشرت گانره   مناطق مي توانند با هماهنگي دفتر ارزشيابي مهارت، در صورت وجود كارآموزان بيشتر از ظرفيت حوزه هاي آزموني استان روز پنچ شنبه قبل  -6

 نمايند.براي اجراي آزمون برنامه ريزي 

 1332تقويم اجرايي آزمون هاي هماهنگ و ادواري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  سال  -11جدول شماره 

 آزمون هاي ادواري آزمون هاي هماهنگ

 مرحله
آخرين مهلت معرفي به آزمون 

 توسط سيستم آموزش
 تاريخ آزمون كتبي مرحله تاريخ آزمون كتبي

 5/7/1332 23/6/1332 مرحله چهارم

 17/8/1332 4/8/1332 مرحله پنجم 3/8/1332 مرحله سوم

 23/3/1332 15/3/1332 مرحله ششم

 11/11/1332 28/11/1332 مرحله هفتم
 25/11/1332 مرحله چهارم

 16/12/1332 3/12/1332 مرحله هشتم

صفحه 70



كتب مجموعه سواالت نظري و عملي ارزشيابي مهارت ليست  

 وضعیت پیشنیاز کد استاندارد نام حرفه كد كتاب

 
 دردست چاپ ندارد 13/13/3/1-5 2آشپز درجه 1

 دردست چاپ ندارد 5 -13/ 11/ 3/ 3 متصدی کافی شاپ)قهوه سرا( 2

 چاپ شده ندارد 98/3531 2درجه  ICDLرایانه کار 3

 چاپ شده 2درجه ICDL رایانه کار 89/3531 1درجه ICDL رایانه کار 4

 چاپ شده کارور عمومی رایانه شخصی visual-basic 1 /3 /99 /98- 9برنامه نویس  5

 چاپ شده ندارد 1 -83/ 38/ 3/ 9/ 1 کاربر رایانه 6

 چاپ شده يا كاربر رايانه3درجه ICDL کارور عمومی رایانه شخصی یا  Photoshop 13/3531کارور 7

 چاپ شده کاربر رایانه یا اپراتوری کامپيوتر 1 -83/ 38/ 3/ 8 کاربر نرم افزار اداری 8

 چاپ شده ندارد 5 -19/ 31/ 3/ 1 آرایش و پيرایش زنانه 9

 چاپ شده ندارد 5 -19/ 13/ 3/ 3 متعادل ساز چهره زنانه)آرایش صورت( 11

 چاپ شده ندارد 5 -19/ 13/ 3/ 3 پيرایشگر ابرو و صورت زنانه 11

 چاپ شده ندارد 5 -19/ 13/ 3/ 3 پيرایشگر موی زنانه 12

 چاپ شده ندارد 5 -19/ 19/ 3/ 8 2درجه پيرایشگر مردانه  13

 چاپ شده ندارد 5 -19/ 18/ 3/ 3 آرایشگر موی زنانه 14

 چاپ شده ندارد 5 -19/ 15/ 3/ 3 آرایشگر ناخن 15

 چاپ شده ندارد 5 -19/ 11/ 3/ 3 کاربرد مواد شيميایی در آرایش ناخن 16

 چاپ شده 2دوز زنانه درجه نازک  83/83/3/1/3-1 الگو ساز و برشکار لباس زنانه 17

 چاپ شده ندارد 83/89/3/3-1 دوز مانتو 18

 چاپ شده ندارد 9 -81/ 31/ 3/ 1 2های سواری بنزینی درجه تعميرکار اتومبيل 19

 چاپ شده ندارد 9 -55/ 83/ 3/ 1 2تعميرکار برق خودرو درجه 21

 دردست چاپ ندارد 9 -88/ 93/ 3/ 1 سرویس و نگهداری خودرو 21

 دردست چاپ ندارد 9-38/81/خ/3/3 سيستم سوخت رسانی انژکتوری پراید 22

 چاپ شده ندارد 9 -81/ 83/ 3/ 8 2تعمير موتور سيکلت درجه 23

 دردست چاپ ندارد 9 -81/ 33/ 3/ 3 2سنگين(درجه )سنگين و نيمه کار خودروهای تجاریتعمير  24

 دردست چاپ ندارد 9 -88/ 38/ 3/ 3 2تعمير کار موتورهای دیزلی دریایی درجه 25

 دردست چاپ ندارد 9 -81/ 85/ 3/ 1 2تون آپ درجه  26

 دردست چاپ ندارد 9 -81/ 83/ 3/ 3 2تعمير کار موتورهای بنزینی قایق درجه 27

 دردست چاپ ندارد 8 -18/ 38/ 3/ 1 2نقاش خودرو درجه 28

 دردست چاپ ندارد 9 -11/ 18/ 3/ 3 2صافکار درجه 29

 چاپ شده ندارد 9 -55/ 35/ 3/ 8 2برقکارصنعتی درجه 31

 چاپ شده ندارد 9 -55/ 39/ 3/ 8 2برقکار ساختمان درجه 31

 چاپ شده ندارد 9 -51/ 81/ 3/ 8 2های الکتریکی درجه تعميرکار ماشين 32

 چاپ شده ندارد 9 -53/ 83/ 3/ 1 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق 33

 چاپ شده ندارد 9 -55/ 11/ 3/ 3 2خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه  تعميرکار لوازم 34

 چاپ شده 2برقکار ساختمان درجه 9 -55/ 39/ 3/ 8 1برقکار ساختمان درجه 35

 دردست چاپ ندارد 9 -51/ 35/ 3/ 1 2درجه  -411vفن ورز شبکه هوایی برق  36

 چاپ دردست ندارد 9 -11/ 53/ 3/ 1 دریل کار و اره کار 37

 در دست چاپ ندارد 9 -18/ 33/ 3/ 3 2تراشکار درجه  38

 در دست چاپ ندارد 9 -18/ 13/ 3/ 1 2فرزکارکاردرجه 39

 چاپ شده نقشه خوان 9 -13/ 81/ 3/ 1 نقشه کش و طراح به کمک رایانه 41

 دردست چاپ 2تراش یا فرز درجه  9 -15/ 18/ 3/ 1 ابزار تيز کن 41

 چاپ شده 2تراشکار درجه  9 -11/ 98/ 3/ 1 2درجه cncتراشکار  42

 چاپ شده 2فرزکارکاردرجه 9 -11/ 93/ 3/ 1 2درجه cnc فرز کار 43

 دردست چاپ ندارد 9 -18/ 11/ 3/ 3 2ماشين ابزار کار درجه 44

 دردست چاپ ندارد 9 -11/ 38/ 3/ 3 )نازک کار( ورقکار 45

 چاپ شده ندارد 9 -13/ 33/ 3/ 1 2نقشه کشی صنعتی  درجه 46
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كتب مجموعه سواالت نظري و عملي ارزشيابي مهارت ليست  

 وضعیت پیشنیاز کد استاندارد نام حرفه كد كتاب

 
 چاپ شده ندارد ETABS 1/3/39/33- 9تحليلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه  47

 دردست چاپ ندارد Safe 3 /3 /35 /33- 9تحليلگر و طراح پی با برنامه  48

 دردست چاپ 3درجه  ICDLنقشه خوان و  CATIA 3 /3 /38 /13- 9نقشه کش و طراح صنعتی با  49

 چاپ شده SMAWجوشکار سازه های فوالدی با فرایند  SMAW 3/3/35/13- 9جوشکارمخازن فوالدی با فرایند  51

 چاپ شده E3و  2جوشکار گاز درجه  9 -13/ 33/ 3/ 3 جوشکار گاز محافظ آرگون 51

 چاپ شده ندارد MAG 1 /3 /31 /13- 9جوشکار قطعات فوالدی)کربنی( با فرایند  52

 چاپ شده SMAWجوشکارمخازن فوالدی با فرایند  SMAW 3/3/33/13- 9جوشکارلوله های فوالدی با فرایند  53

 چاپ شده ندارد 9 -13/ 31/ 3/ 3 2جوشکار گاز درجه 54

 چاپ شده ندارد 13/38/3/3-9 جوشکار لوله های گاز با فشار باال 55

 چاپ شده ندارد 3 /3 /85 /18- 9 (MTآزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطيسی ) 56

 چاپ شده مطابق استاندارد 8 -53/ 31/ 3/ 8/ 3 1بنای سفت کار درجه 57

 چاپ شده نقشه کشی عمومی ساختمان 9 -13/ 55/ 3/ 3 نقشه کشی سازه 58

 چاپ شده نقشه کشی عمومی ساختمان 9 -13/ 58/ 3/ 5 نقشه کشی معماری 59

 چاپ شده نقشه کشی عمومی ساختمان autocad 3 /3 /3 /58 /13- 9نقشه کشی ساختمان با  61

 چاپ شده ندارد 9-1/3/33/13 2نقشه کشی صنعتی درجه 61

 چاپ شده سال سابقه کار11یا  2گواهينامه کمک نقشه بردار درجه  9 -13/ 33/ 3/ 3/ 3 1نقشه بردار درجه 62

 2کمک بنای سفت کار درجه 63
3 /5 /3 /31 /53- 8 

سال سابقه کار کمک بنای 5یا 3عمومی ساختمان درجهکارگر 

 سفت کار
 چاپ شده

 دردست چاپ مطابق استاندارد 8 -53/ 18/ 3/ 1/ 3 2کمک آرماتور بند درجه 64

 چاپ شده مطابق استاندارد 8 -53/ 53/ 3/ 1/ 3 2کمک کاشی کار درجه 65

 چاپ شده سال سابقه کار11یا  2کار درجه گواهينامه کمک کاشی  8 -53/ 53/ 3/ 1/ 3 1کاشی کار درجه 66

 چاپ شده سال سابقه کار5یا 3کارگر عمومی ساختمان درجه 8 -55/ 31/ 3/ 1/ 3 2کمک گچ کار درجه 67

 چاپ شده ندارد 9 -33/ 38/ 3/ 3 2طراحی معماری درجه 68

 چاپ شده رايانهيا كاربر 3درجه ICDLکارور عمومی رایانه شخصی یا  autocad 13 /3531کارور  69

 چاپ شده برنامه نویسی ویژوال بيسيک مقدماتی sql server access 3 /1 /3 /99 /98- 9کاربربانک اطالعاتی 71

 چاپ شده ندارد 9 -18/ 81/ 3/ 3 2در و پنجره ساز پروفيل آهنی درجه 71

 چاپ شده ندارد 3 -39/ 35/ 3/ 5 حسابدار عمومی مقدماتی 72

 چاپ شده ندارد 1 -18/ 18/ 3/ 8 و دستمزدحسابدار حقوق  73

 چاپ شده حسابدار عمومی مقدماتی 3 -39/ 35/ 3/ 1/ 3 حسابداری عمومی تکميلی 74

 چاپ شده کارور عمومی رایانه 3 -5/3/39/39 رایانه کار حسابداری مالی 75

 دردست چاپ ندارد 9 -98/ 55/ 3/ 8 2درجهplcکارور 76

 دردست چاپ ندارد 8 -3/3/19/11 اپراتور جرثقيل پلی 77

 دردست چاپ معاون کل آشپزخانه ها و قنادی های هتل 5 -13/ 33/ 3/ 3 سرآشپز کل آشپزخانه و قنادی های هتل 78

و مهارت خواندن متون فني مرتبط 3درجه  ICDL 5 -1/3/83/39 مدیرهتل 79  دردست چاپ 

 چاپدردست  ندارد 5 -13/ 11/ 3/ 3 2آشپز هتل درجه 81

 دردست چاپ ندارد 5 -89/ 58/ 3/ 3 اتاق دار هتل 81

 دردست چاپ ندارد 5 -39/ 33/ 3/ 1 متصدی البسه در هتل 82

 چاپ شده ندارد 3 -31/ 19/ 3/ 8 کشتکار گلخانه های خاکی 83

 چاپ شده ندارد 3 -31/ 83/ 3/ 8 باغبانی 84

 چاپ شده ندارد 3 -13/ 31/ 3/ 8 طراح فضای سبز 85

 دردست چاپ ندارد 3 -83/ 81/ 3/ 3 فروشنده گياهان دارویی 86

 چاپ شده ندارد 1 -58/ 51/ 3/ 1 2قالی باف درجه 87

صفحه 72



كتب مجموعه سواالت نظري و عملي ارزشيابي مهارت ليست  

 وضعیت پیشنیاز کد استاندارد نام حرفه كد كتاب

 

 چاپ شده ندارد 1 -58/ 58/ 3/ 1 2گليم باف درجه 88

 دردست چاپ 2قالی باف درجه 1 -58/ 53/ 3/ 3 قالی باف تابلویی 89

 چاپ شده ندارد 9 -53/ 13/ 3/ 3 بيمارستانیتعميرکار دستگاههای پزشکی و  91

 چاپ شده ندارد 1 -3/3/39/85 پولک و منجوق دوز 91

 دردست چاپ ندارد 1 -8/3/18/85 گلدوز ماشينی 92

 چاپ شده ندارد 85/89/3/3-1 2سرمه دوز درجه 93

 دردست چاپ ندارد 9 -13/ 93/ 3/ 3 2لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 94

 دردست چاپ ندارد 9 -13/ 33/ 3/ 1 لوله کش گاز خانگی و تجاری 95

 دردست چاپ ندارد 9 -83/ 91/ 3/ 3 های سرد کننده خانگی و تجاری تعميرکار دستگاه 96

 دردست چاپ ندارد 9 -13/ 31/ 3/ 1 تعميرکار آبگرمکن دیواری 97

 چاپدردست  ندارد 9 -13/ 33/ 3/ 3 تعميرکار پکيج شوفاژگازی 98

 دردست چاپ ندارد 9 -83/ 83/ 3/ 1 تعمير کار وسایل گاز سوز خانگی 99

 دردست چاپ ندارد 9 -13/ 38/ 3/ 3 2لوله کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی آب گرم درجه 111

 چاپ شده ندارد 3 -31/ 38/ 3/ 1 تصویربردار 111

 چاپ شده ندارد 3 -31/ 33/ 3/ 3 العکاس دیجيت 112

 چاپ شده ندارد 3 -31/ 31/ 3/ 1 عکاس عمومی 113

 چاپ شده ندارد 9 -33/ 93/ 3/ 8 2درودگر درجه 114

 دردست چاپ ندارد 8 -18/ 33/ 3/ 8 2رنگ کار چوب درجه  115

 چاپ شده 2درودگر درجه 9 -33/ 33/ 3/ 1 2کابينت ساز چوبی درجه  116

 شدهچاپ  ندارد 9 -38/ 89/ 3/ 5 2معرق کار درجه 117

 چاپ شده ندارد 9 -33/ 13/ 3/ 1 2منبت کار درجه 118

 چاپ شده ندارد 9 -38/ 85/ 3/ 3 2منبت معرق کار درجه 119

 مکانيک تراکتور و تيلر 111
3 /3 /51 /88- 9 

 چاپ شده ندارد

 چاپ شده ندارد 3/3/3331 پرورش دهنده زنبور عسل 111

 چاپ شده ندارد 3 -38/ 39/ 3/ 3 صنعتی)شيری،گوشتی( کارگر فنی گاوداری 112

 9 -83/ 33/ 3/ 1 سفالگر با چرخ پایی و برقی 113
 چاپ شده ندارد

 دردست چاپ ندارد 3 -33/ 98/ 3/ 1 گلساز عمومی 114

 3 -33/ 93/ 3/ 1 سازنده گلهای بلندر 115
 چاپ شده ندارد

 سبزی آرا و ميوه آرا 116
3/3/91/33- 3 

 چاپ شده ندارد

 8 -58/ 88/ 3/ 1 3سطح  غواص 117
 دردست چاپ 2غواص سطح 

 چاپ شده ندارد 9 -1/ 33/ 3/ 1 کيف دوز 118

 چاپ شده ندارد 1 -1/3/88/85 ابریشم و خامه دوز 119

 چاپ شده ندارد 1 -1/3/33/85 دوز سنتی سوزن 121

 چاپ شده ندارد 9 -53/ 13/ 3/ 1 تعمير کار تلفن همراه 121

 الکترونيکیشهروند  122
3 /5 /3 /38 /83- 1 

 چاپ شده ندارد

 طراح گرافيگ رایانه ای 123
13/3531 

 چاپ شده ندارد
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كتب مجموعه سواالت نظري و عملي ارزشيابي مهارت ليست  

 وضعیت پیشنیاز کد استاندارد نام حرفه كد كتاب

 
 چاپ شده ندارد 9 -53/ 51/ 3/ 5 الکترونيک کار صنعتی 124

و يا كارور عمومي رايانه 3درجه ICDL 89/1533 تعمير کار عمومی رایانه شخصی 125  دردست چاپ 

 دردست چاپ کارور عمومی رایانه شخصی 18/1533 کامپيوترهای شخصیاسمبل و ارتقا  126

 چاپ شده ندارد 9 -53/ 35/ 3/ 3 نصاب و تعمير کار آسانسور 127

 چاپ شده ندارد 3 -88/ 33/ 3/ 3 پرورش دهنده ماهيان آکواریومی 128

 چاپ شده ندارد 9 -33/ 39/ 3/ 3 تزئين کننده فضای داخلی 129

 چاپ شده گواهينامه نقشه کشی عمومی ساختمان 9 -33/ 38/ 3/ 3 معماری داخلیطراحی  131

 چاپ شده ندارد 3 -3/3/33/38 مدیرآموزشگاه فنی و حرفه ای 131

 چاپ شده ندارد 1 -39/ 33/ 3/ 1 مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 132

 دردست چاپ ندارد 5 -83/ 11/ 3/ 3 راهنمای عمومی گردشگری 133

 دردست چاپ ندارد 5 -83/ 88/ 3/ 3 راهنمای محلی 134

 دردست چاپ ندارد 1 -3/3/83/88 مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 135

 دردست چاپ ندارد 1 -88/ 53/ 3/ 3 مدیر فنی فروش بليط پروازهای داخلی و خارجی 136

 1قالب بند و کفراژ بند درجه 137
3 /8 /3 /35 /53- 8 

سال سابقه 11یا  2گواهينامه کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 

 کار
 دردست چاپ

 چاپ شده ندارد 8 -53/ 38/ 3/ 1/ 3 کارگر نگهداری بتن 138

 چاپ شده سال سابقه کار5یا 3کارگر عمومی ساختمان درجه 8 -53/ 81/ 3/ 3/ 3 2کمک سنگ کار درجه 139

 2کمک قالب بند و کفراژ بند درجه  141
3 /8 /3 /35 /53- 8 

سال سابقه 5یا  3کارگر عمومی آرماتوربندی وقالب بندی درجه

 کار
 دردست چاپ

 دردست چاپ ندارد 8 -55/ 31/ 3/ 1 گچ بر 141

 دردست چاپ ندارد 83/89/3/3-9 تعمير کار کولر گازی خودرو 142

 9 -81/ 83/ 3/ 3 1تعمير موتور سيکلت درجه 143
 چاپ شده ندارد

 چاپ شده 2حسابدار صنعتی درجه 3 -39/ 33/ 3/ 1 1حسابدار صنعتی درجه 144

 چاپ شده ندارد 3 -39/ 33/ 3/ 3/ 3 مدیر مالی 145

 چاپ شده حسابدار عمومی تکميلی 3 -39/ 38/ 3/ 3 حسابدار مالياتی 146

 چاپ شده متصدی سوپر فروشگاه 8 -53/ 13/ 3/ 1 مدیر فروشگاه 147

 چاپ شده ندارد 3 -39/ 33/ 3/ 3/ 8 مدیر حسابرسی 148

 دردست چاپ ندارد 1 -1/3/81/83 بچه گانه و دخترانه دوز 149

 چاپ شده 2نازک دوز زنانه درجه  1-3/1/3/81/83 خياط لباس شب و عروس 151

 چاپ شده ندارد 1 -3/3/89/83 راسته دوز 151

 چاپ شده 2درجهنازک دوز زنانه  1 -5/8/3/83/83 ضخيم دوز زنانه 152

 دردست چاپ ندارد 1 -8/3/35/13 2شيرینی پز درجه 153

 دردست چاپ ندارد 1 -13/ 13/ 3/ 3 کيک ساز و ترساز 154

 دردست چاپ ندارد 1 -13/ 11/ 3/ 3 نانوای نانهای حجيم و نيمه حجيم 155

 دردست چاپ ندارد 1 -3/3/83/83 خياط لباسهای سنتی لری 156

 چاپ شده ندارد 6-3/1/96/27 دهنده قارچ صدفیپرورش  157

SMAW  1/1/23/72-8های فوالدی با فرایند  جوشکار سازه 158  چاپ شده ندارد 

1-3/2/12/11 حسابدار صنعتی مقدماتی 159  چاپ شده حسابدار عمومی تکميلی 

1 -23/2/54/32 2کشی عمومی ساختمان درجه   نقشه 161  چاپ شده ندارد 
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