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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
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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

صفحه 4



 

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

صفحه 5



 

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

صفحه 6
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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 مرکزشهرنام دورهکد دوره
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانشلوار دوز 640846
پروین اعتصامی)

ندارددیپلم1081392/07/221392/08/25خیرزن12صبحطراحی دوخت

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانالگو ساز لباس به روش حجمی640857
پروین اعتصامی)

نازك دوز زنانه درجه 2دیپلم4101392/08/261392/12/28خیرزن13صبحطراحی دوخت

برادران)شهریارتعمیرکار برق خودرو درجه 6487612 نداردپایان دوره  راهنمایی4801392/09/091393/02/03خیرمرد12صبحتعمیرکار برق خودرو درجه دومرکز شماره نوزده شهریار (

برادران)شهریارتعمیرکار برق خودرو درجه 6488212 نداردپایان دوره  راهنمایی4801392/08/111393/02/10خیرمرد12عصرتعمیرکار برق خودرو درجه دومرکز شماره نوزده شهریار (

برادران)شهریارتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 6490652 نداردپایان دوره  راهنمایی7201392/07/201393/02/23خیرمرد12صبحسرویس و نگهداري خودرومرکز شماره نوزده شهریار (

برادران)شهریارتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 6491012 نداردپایان دوره  راهنمایی7201392/07/061393/03/31خیرمرد12عصرسرویس و نگهداري خودرومرکز شماره نوزده شهریار (

649806SMAW برادران)شهریارجوشکارمخازن فوالدي با فرایند جوشکار سازه هاي فوالدي با فرایند SMAWپایان دوره راهنمایی3051392/07/171392/11/09خیرمرد14عصرجوشکاريمرکز شماره نوزده شهریار (

برادران تهرانراه اندازي الکتروموتورهاي تک فاز و سه فاز655319 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

نداردپایان دوره راهنمایی4781392/09/091392/12/05خیرمرد20یکسرهکارگاه برق صنعتی

برادران تهرانکمک آرماتوربند درجه6556222 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

پنجم ابتدایی1401392/08/061392/09/16خیرمرد13صبحکارگاه آرماتوربند

برادران تهرانکمک آرماتور بند درجه 6556382 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

یا 5سال سپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقه کار1401392/09/171392/10/28خیرمرد13صبحکارگاه آرماتوربند کارگر عمومی آرماتوربندي وقالب بندي درجه3

برادران تهرانکمک قالب بند و کفراژ بند درجه 6556562 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

یا 5سال سپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقه کار1101392/08/051392/09/09خیرمرد13عصرکارگاه آرماتوربند کارگر عمومی آرماتوربندي وقالب بندي درجه3

برادران تهرانکمک قالب بند و کفراژ بند درجه 6556642 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

یا 5سال سپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقه کار1101392/09/101392/10/14خیرمرد13عصرکارگاه قالب بند کارگر عمومی آرماتوربندي وقالب بندي درجه3

655503SMAW برادران تهرانجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

نداردپایان دوره راهنمایی4961392/09/031392/11/23خیرمرد20یکسرهکارگاه جوشکاري قوس الکتریکی

برادران تهراننقاش ساختمان درجه 6555541 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

سال سابقه کاریا بیسواد با 7سال س2531392/08/041392/10/30خیرمرد13عصرکارگاه نقاشی ساختمان سال سابقهپنجم ابتدایی یا 5 کمک نقاش ساختمان درجه2یا 10

برادران تهرانکمک نقاش ساختمان درجه 6555752 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

سال سابقهپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقه کار1771392/08/041392/09/24خیرمرد13صبحکارگاه نقاشی ساختمان گواهینامه کارگر عمومی نقاش ساختمان یا 5

برادران تهرانکمک نقاش ساختمان درجه 6556932 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

سال سابقهپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقه کار1771392/09/251392/11/16خیرمرد13صبحکارگاه نقاشی ساختمان گواهینامه کارگر عمومی نقاش ساختمان یا 5

655399CATIA برادران تهراننقشه کش و طراح صنعتی با مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

catia درجه 2دیپلم3301392/07/301392/11/06خیرمرد13صبحکارگاه ICDL نقشه خوان و

655426CATIA برادران تهراننقشه کش و طراح صنعتی با مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

catia درجه 2دیپلم3301392/09/231393/01/23خیرمرد13عصرکارگاه ICDL نقشه خوان و

برادران تهرانکابینت ساز چوبی درجه 5847062 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

درودگر درجه 2پایان دوره راهنمایی5401392/08/111392/11/09خیرمرد20یکسرهکارگاه درودگري

برادران تهرانتراشکار درجه 6580102 مرکز شماره چهار تهران (
شهید بهرامی)

نداردپایان دوره راهنمایی6401392/07/201392/10/30خیرمرد13یکسرهکارگاه تراشکاري

درجه 6482472 PLC مرکز شماره بیست رباط کریم (رباط کریمکارور
برادران نبی اکرم ص)

ندارددیپلم2721392/07/101392/10/11خیرمرد12عصرکارگاه کنترل ابزار دقیق

مرکز شماره بیست رباط کریم (رباط کریمفرزکار درجه 6483502
برادران نبی اکرم ص)

نداردپایان دوره راهنمایی6881392/09/141393/04/08خیرمرد12صبحکارگاه قالبسازي

648256UPVC مرکز شماره بیست رباط کریم (رباط کریمدر و پنجره ساز پروفیل
برادران نبی اکرم ص)

ندارددیپلم1101392/07/011392/08/01خیرمرد12صبحکارگاه تاسیسات

648258UPVC مرکز شماره بیست رباط کریم (رباط کریمدر و پنجره ساز پروفیل
برادران نبی اکرم ص)

ندارددیپلم1101392/08/011392/09/03خیرمرد12صبحکارگاه تاسیسات

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان تهران – جدول شماره 1
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648264UPVC مرکز شماره بیست رباط کریم (رباط کریمدر و پنجره ساز پروفیل
برادران نبی اکرم ص)

ندارددیپلم1101392/09/041392/10/07خیرمرد12صبحکارگاه تاسیسات

648292MAG مرکز شماره بیست رباط کریم (رباط کریمجوشکار قطعات فوالدي با فرایند
برادران نبی اکرم ص)

نداردپایان دوره راهنمایی6071392/07/011392/12/28خیرمرد12صبحکارگاه جوشکاري

برادران شهرريبرقکار صنعتی درجه 6470922 مرکز شماره شش کهریزك (
شهید رهبري)

نداردراهنمایی10901392/07/011392/12/29خیرمرد12یکسرهکارگاه برق صنعتی درجه 2

برادران شهید تهراننقشه خوان صنعتی645039 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

ندارددیپلم1441392/07/161392/09/09بلهمرد20عصرنقشه کشی

برادران شهید تهراننقشه خوان صنعتی645053 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

ندارددیپلم1441392/09/121392/11/06بلهمرد20عصرنقشه کشی

645635(VT) برادران شهرريبازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی مرکز شماره شش کهریزك (
شهید رهبري)

e3 نداردکارشناسی441392/07/201392/08/01خیرمرد12صبحکارگاه جوشکاري

645702(VT) برادران شهرريبازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی مرکز شماره شش کهریزك (
شهید رهبري)

e3 نداردکارشناسی441392/07/221392/08/15خیرمرد12عصرکارگاه جوشکاري

646726(PT) برادران شهرريآزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ مرکز شماره شش کهریزك (
شهید رهبري)

e3 ندارددیپلم1001392/08/041392/09/02خیرمرد12صبحکارگاه جوشکاري

646737(PT) برادران شهرريآزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ مرکز شماره شش کهریزك (
شهید رهبري)

e3 ندارددیپلم1001392/08/161392/09/13خیرمرد12عصرکارگاه جوشکاري

647023(MT) برادران شهرريآزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی مرکز شماره شش کهریزك (
شهید رهبري)

e3 ندارددیپلم1201392/09/061392/10/11خیرمرد12صبحکارگاه جوشکاري

647030(MT) برادران شهرريآزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی مرکز شماره شش کهریزك (
شهید رهبري)

e3 ندارددیپلم1201392/09/141392/10/15خیرمرد12عصرکارگاه جوشکاري

برادران شهید تهرانریخته گر درجه 6450212 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره  راهنمایی9061392/07/161393/01/27خیرمرد12یکسرهریخته گري

برادران شهید تهرانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 6465681 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 2دیپلم8001392/07/061393/05/06بلهمرد20عصراتومکانیک

645611SMAW برادران شهید تهرانجوشکارمخازن فوالدي با فرایند مرکز شماره نه تهران (
چمران)

E3 , E6 پایان دوره راهنمایی3051392/07/061392/10/28بلهمرد20عصرجوش برقSMAW جوشکار سازه هاي فوالدي با فرایند

برادران شهید تهرانبازرس فنی جوش644974 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردکاردانی2001392/08/271392/11/19بلهمرد20عصرجوش گاز با فشار باال

644987SMAWبرادران شهید تهرانجوشکار لوله هاي فوالدي با فرایند مرکز شماره نه تهران (
چمران)

جوشکارمخازن فوالدي با فرایند SMAWپایان دوره راهنمایی4951392/09/021393/01/31بلهمرد20صبحجوش گاز با فشار باال

برادران شهید تهرانکمک بناي سفت کار درجه 6450712 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

بناي سفت کاري و کاشیکاري ) کارگر عمومی ساختمان درجه3یا 5سال سابقه کارپنجم ابتدایی یا بیسواد با7سال سابقه کار1741392/07/231392/09/13بلهمرد20صبحصنایع ساختمان (

برادران شهید تهرانبناي سفت کار درجه 6450821 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

بناي سفت کاري و کاشیکاري ) سال سابقه کاریا بیسواد با 7سال س2701392/09/161392/12/05بلهمرد20صبحصنایع ساختمان ( سال سابقهپنجم ابتدایی یا 5 کمک بناي سفت کار یا 10

برادران شهید تهرانکاشی کار درجه 6450861 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

بناي سفت کاري و کاشیکاري ) سال سابقه کاریا بیسواد با 7سال س1771392/07/161392/09/20بلهمرد20عصرصنایع ساختمان ( سال سابقهپنجم ابتدایی یا 5 یا 10 کمک کاشی کاردرجه2

برادران شهید تهرانکاشی کار درجه 6450941 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

بناي سفت کاري و کاشیکاري ) سال سابقه کاریا بیسواد با 7سال س1771392/09/231392/11/29بلهمرد20عصرصنایع ساختمان ( سال سابقهپنجم ابتدایی یا 5 یا 10 کمک کاشی کاردرجه2

برادران شهید تهرانفرزکار درجه 6464732 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی6881392/07/011392/11/15بلهمرد20یکسرهماشین ابزار تخصصی

646350UPVC برادران شهید تهراندر و پنجره ساز پروفیل مرکز شماره نه تهران (
ندارددیپلم1101392/07/231392/08/26بلهمرد12صبحUPVCچمران)

646362UPVC برادران شهید تهراندر و پنجره ساز پروفیل مرکز شماره نه تهران (
ندارددیپلم1101392/08/291392/09/30بلهمرد12صبحUPVCچمران)

646403UPVC برادران شهید تهراندر و پنجره ساز پروفیل مرکز شماره نه تهران (
ندارددیپلم1101392/07/101392/08/20بلهمرد12عصرUPVCچمران)
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646412UPVC برادران شهید تهراندر و پنجره ساز پروفیل مرکز شماره نه تهران (
ندارددیپلم1101392/08/251392/10/03بلهمرد12عصرUPVCچمران)

برادران شهید تهراندرودگر درجه 6465452 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی8301392/09/161393/04/31بلهمرد12صبحدرودگري و کابینت ساز چوبی

برادران شهید تهرانمونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق645631 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی4501392/07/021392/12/14بلهمرد20عصربرق صنعتی

درجه 6461881 CNC برادران شهید تهرانفرز کار مرکز شماره نه تهران (
چمران)

CNC درجه 2دیپلم1551392/09/231392/11/12بلهمرد20صبحتراش و فرز CNC فرز کار

درجه 6462152 CNC برادران شهید تهرانتراشکار مرکز شماره نه تهران (
چمران)

CNC تراشکار درجه 2دیپلم2601392/08/281392/12/04بلهمرد20عصرتراش و فرز

برادران شهید تهرانتعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري646096 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی4801392/08/081393/02/15بلهمرد20عصرلوازم خانگی سرد کننده

درجه 6455222 PLC برادران شهید تهرانکارور مرکز شماره دو تهران (
سهی)

ندارددیپلم2721392/08/081392/10/29خیرمرد18صبحکارگاه برق صنعتی درجه 1

درجه 6454522 PLC برادران شهید تهرانکارور مرکز شماره دو تهران (
سهی)

ندارددیپلم2721392/07/011392/09/30خیرمرد18صبحکارگاهPLCدرجه2

درجه 6454882 PLC برادران شهید تهرانکارور مرکز شماره دو تهران (
سهی)

ندارددیپلم2721392/07/011392/09/30خیرمرد18عصرکارگاهPLCدرجه2

برادران شهید تهرانتعمیرکار رادیو وضبط صوت645407 مرکز شماره دو تهران (
سهی)

ندارددیپلم6401392/07/071392/12/28خیرمرد14عصرکارگاه الکترونیک صنعتی درجه1

برادران شهید تهرانتراشکار درجه 6455571 مرکز شماره دو تهران (
سهی)

تراشکار درجه 2پایان دوره راهنمایی5201392/09/031393/02/15خیرمرد12صبحکارگاه تراشکاري درجه1

برادران شهید تهرانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 6455932 مرکز شماره دو تهران (
سهی)

نداردپایان دوره  راهنمایی7201392/08/181392/12/26خیرمرد18یکسرهکارگاه مکانیک خودرودرجه1

برادران شهید تهرانکشتکار گلخانه هاي هیدروپونیک645726 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

کشتکار گلخانه هاي خاکیپایان دوره راهنمایی1421392/07/131392/08/25بلهمرد12صبحکشتکار هیدروپونیک

برادران شهید تهرانکشتکار گلخانه هاي هیدروپونیک645756 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

کشتکار گلخانه هاي خاکیپایان دوره راهنمایی1421392/08/281392/10/14بلهمرد12صبحکشتکار هیدروپونیک

برادران شهید تهرانپرورش دهنده توت فرنگی645781 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی1101392/08/111392/09/19بلهمرد12عصرکشتکار هیدروپونیک

برادران شهید تهرانپرورش دهنده توت فرنگی645797 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی1101392/09/231392/11/05بلهمرد12عصرکشتکار هیدروپونیک

برادران شهید تهرانکشتکار گلخانه هاي خاکی645902 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره  راهنمایی2401392/07/131392/09/20بلهمرد12صبحکشتکار خاکی

برادران شهید تهرانکشتکار گلخانه هاي خاکی646064 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره  راهنمایی2401392/09/231392/12/04بلهمرد12صبحکشتکار خاکی

برادران شهید تهرانکشتکار گلخانه هاي خاکی646080 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره  راهنمایی2401392/07/201392/10/17بلهمرد12عصرکشتکار خاکی

برادران شهید تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه اي645824 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی1651392/07/201392/09/06بلهمرد12صبحپرورش قارچ

برادران شهید تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه اي645849 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی1651392/09/091392/11/05بلهمرد12صبحپرورش قارچ

برادران شهید تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه اي645865 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی1651392/07/061392/09/05بلهمرد12عصرپرورش قارچ

برادران شهید تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه اي645913 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی1651392/09/091392/11/09بلهمرد12عصرپرورش قارچ

برادران شهید تهرانطراحی فضاي سبز645650 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

ندارددیپلم1121392/07/271392/08/28بلهمرد12صبحطراحی فضاي سبز
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برادران شهید تهرانطراحی فضاي سبز645666 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

ندارددیپلم1121392/09/021392/10/03بلهمرد12صبحطراحی فضاي سبز

برادران شهید تهرانطراحی فضاي سبز645676 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

ندارددیپلم1121392/08/111392/09/19بلهمرد12عصرطراحی فضاي سبز

برادران شهید تهرانطراحی فضاي سبز645689 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

ندارددیپلم1121392/09/231392/11/05بلهمرد12عصرطراحی فضاي سبز

645144AVR برادران شهید تهرانطراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده مرکز شماره نه تهران (
چمران)

PIC,AVR طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتالدیپلم2721392/07/061392/09/24بلهمرد20صبحمیکروکنترلر

645156Altium Designer با نرم افزار PCB برادران شهید تهرانطراحی نقشه هاي مرکز شماره نه تهران (
چمران)

PIC,AVR نداردکاردانی821392/08/041392/09/03بلهمرد20عصرمیکروکنترلر

645166PIC برادران شهید تهرانطراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر مرکز شماره نه تهران (
چمران)

PIC,AVR طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتالدیپلم2501392/09/061392/12/10بلهمرد20عصرمیکروکنترلر

برادران تهرانتعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 6418122 مرکز شماره یک تهران (
شهید مهمانچی)

نداردپایان دوره راهنمایی9201392/07/271393/07/07خیرمرد20عصرتعمیر کاتر ماشینهاي الکتریکی

برادران تهرانبرقکار صنعتی درجه 6418252 مرکز شماره یک تهران (
شهید مهمانچی)

نداردراهنمایی10901392/09/041393/10/23خیرمرد20عصربرق صنعتی

برادران تهرانتراشکار درجه 6412192 مرکز شماره یک تهران (
شهید مهمانچی)

C نداردپایان دوره راهنمایی6401392/09/061393/03/17خیرمرد12صبحتراشکاري

برادران تهرانفرزکار درجه 6425852 مرکز شماره یک تهران (
شهید مهمانچی)

نداردپایان دوره راهنمایی6881392/08/011393/02/27خیرمرد12صبحفرزکاري

مرکز شماره ده پیشواي ورامین (ورامینتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 6539312
برادران شهید قمی)

نداردپایان دوره  راهنمایی7201392/07/281392/12/29خیرمرد24عصرمکانیک

مرکز شماره ده پیشواي ورامین (ورامینبرقکار صنعتی درجه 6422652
برادران شهید قمی)

نداردراهنمایی10901392/07/011393/04/01خیرمرد24صبحبرق صنعتی

مرکز شماره ده پیشواي ورامین (ورامینبرقکار صنعتی درجه 6422672
برادران شهید قمی)

نداردراهنمایی10901392/07/011393/04/01خیرمرد24عصربرق صنعتی

مرکز شماره ده پیشواي ورامین (ورامینتعمیرکار برق خودرو درجه 6539532
برادران شهید قمی)

نداردپایان دوره  راهنمایی4801392/07/221392/11/21خیرمرد14صبحبرق خودرو

مرکز شماره ده پیشواي ورامین (ورامینتعمیرکار برق خودرو درجه 6539642
برادران شهید قمی)

نداردپایان دوره  راهنمایی4801392/07/221392/11/21خیرمرد14عصربرق خودرو

641089SMAW مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند
برادران )

نداردپایان دوره راهنمایی4961392/08/041393/02/03خیرمرد12عصرجوشکاري

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرتراشکار درجه 6411262
برادران )

نداردپایان دوره راهنمایی6401392/09/101393/03/20خیرمرد12صبحتراشکاري

658179CATIA برادران )شهررينقشه کش و طراح صنعتی با درجه 2دیپلم3301392/09/051392/12/29خیرمرد12عصرنقشه کشیمرکز شماره هفده شهرري ( ICDL نقشه خوان و

برادران )شهررينقشه کش و طراح به کمک رایانه 658182 نقشه خواندیپلم4801392/09/051393/01/31خیرمرد12صبحنقشه کشیمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريتوانایی نصب و تعمیرات پکیج شوفاژ گازي دیواري513070 نداردپایان دوره راهنمایی1111392/09/141392/10/14خیرمرد14عصرلوازم خانگیمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريتوانایی نصب و تعمیرات پکیج شوفاژ گازي دیواري655805 نداردپایان دوره راهنمایی1111392/09/051392/10/08خیرمرد14صبحلوازم خانگیمرکز شماره هفده شهرري (

655830PROTEL برادران )شهرريکارور کارور عمومی رایانه شخصیدیپلم241392/09/161392/09/20خیرمرد12صبحالکترونیکمرکز شماره هفده شهرري (

655834PROTEL برادران )شهرريکارور کارور عمومی رایانه شخصیدیپلم241392/09/161392/09/20خیرمرد12عصرالکترونیکمرکز شماره هفده شهرري (

658240(VT) برادران )شهرريبازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی نداردکارشناسی441392/09/021392/09/13خیرمرد12صبحجوشکاريمرکز شماره هفده شهرري (
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658248(VT) برادران )شهرريبازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی نداردکارشناسی441392/09/161392/09/27خیرمرد12صبحجوشکاريمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريبرقکار ساختمان درجه 6169212 نداردپایان دوره راهنمایی7001392/07/271392/12/29خیرمرد12یکسرهبرق صنعتیمرکز شماره هفده شهرري (

521989Safe برادران )شهرريتحلیلگر و طراح پی با برنامه نداردکاردانی561392/09/091392/11/02خیرمرد12عصرعمرانمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريمتصدي متره و برآورد درجه 5231042 ندارددیپلم1061392/08/271392/09/27خیرمرد12عصرعمرانمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريمتصدي متره و برآورد درجه 5231101 متصدي متره و برآورد درجه2کاردانی1041392/09/051392/10/05خیرمرد12عصرعمرانمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريمتصدي متره و برآورد درجه 5231132 ندارددیپلم1061392/07/271392/08/26خیرمرد12عصرعمرانمرکز شماره هفده شهرري (

656212Safe برادران )شهرريتحلیلگر و طراح پی با برنامه نداردکاردانی561392/08/251392/10/15خیرمرد12عصرعمرانمرکز شماره هفده شهرري (

656216ETABS برادران )شهرريتحلیلگر و طراح سازه هاي سه بعدي با برنامه نداردکاردانی1121392/08/051392/10/14خیرمرد12عصرعمرانمرکز شماره هفده شهرري (

655851(SPC) برادران )شهرريکنترل فرآیند آماري نداردکارشناسی601392/07/181392/08/06خیرمرد12صبحمدیریتمرکز شماره هفده شهرري (

655854(SPC) برادران )شهرريکنترل فرآیند آماري نداردکارشناسی601392/07/181392/08/06خیرمرد12عصرمدیریتمرکز شماره هفده شهرري (

نت )655925 برادران )شهرريسرپرست سیستم نگهداري تعمیرات ( سرپرست صنایع درجه 1کاردانی2081392/08/071392/10/08خیرمرد12صبحمدیریتمرکز شماره هفده شهرري (

نت )655929 برادران )شهرريسرپرست سیستم نگهداري تعمیرات ( سرپرست صنایع درجه 1کاردانی2081392/08/071392/10/08خیرمرد12عصرمدیریتمرکز شماره هفده شهرري (

654772IT خواهران )شهریارمدیر عمومی پروژه هاي کامپیوتر و نداردکارشناسی3041392/07/141392/10/14خیرزن14صبحفناوري اطالعات4مرکز شماره نوزده شهریار (

درجه 6558412 PLC برادران )شهرريکارور ندارددیپلم2721392/07/011392/09/19خیرمرد12صبحplcمرکز شماره هفده شهرري (

درجه 6558461 PLC برادران )شهرريکارور درجه 2دیپلم2721392/07/011392/09/19خیرمرد12عصرplcمرکز شماره هفده شهرري ( PLC کارور

برادران )شهرريکارور plcدرجه 6558642 2721392/09/201392/12/28خیرمرد12صبحplcمرکز شماره هفده شهرري (
برادران )شهرريکارور plcدرجه 6558732 2721392/09/201392/12/27خیرمرد12عصرplcمرکز شماره هفده شهرري (
654697(ms) خواهران )شهریارتکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران نداردکاردانی2721392/07/071392/09/25خیرزن14صبحفناوري اطالعات3مرکز شماره نوزده شهریار (

مرکز شماره بیست و شش فیروزکوه فیروزکوهمعرق کار درجه 6457222
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی5501392/07/201392/12/28خیرزن14صبحکارگاه معرق

645241WEB مرکز شماره بیست و شش فیروزکوه فیروزکوهطراحی مقدماتی صفحات
(دومنظوره)

کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی1901392/07/301392/09/24خیرزن14صبحکارگاه نقشه کشی

خواهران )شهریارمدیر فروشگاه اینترنتی653958 یا کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی701392/08/041392/08/22خیرمرد14صبحفناوري اطالعات 1مرکز شماره نوزده شهریار ( درجه2 ICDL

653982 ++c با oo خواهران )شهریارتکنسین برنامه نویس نداردکاردانی2401392/08/251392/11/05خیرزن14صبحفناوري اطالعات 1مرکز شماره نوزده شهریار (

مرکز شماره بیست و شش فیروزکوه فیروزکوهسفره آراي عقد645186
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی1201392/07/301392/09/04خیرزن14صبحکارگاه گلسازي

مرکز شماره بیست و شش فیروزکوه فیروزکوهالگوساز و برشکار لباس زنانه645704
(دومنظوره)

نازك دوز زنانه درجه 2دیپلم3231392/09/051392/12/10خیرزن14صبحکارگاه خیاطی
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مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانمعرق کار ساقه گندم 640789
پروین اعتصامی)

نداردپایان دوره راهنمایی821392/08/281392/09/19خیرزن12صبحکارگاه صنایع چوب

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانمعرق کار حجمی640799
پروین اعتصامی)

معرق کار درجه 2پایان دوره راهنمایی3761392/09/201392/12/28خیرزن12صبحکارگاه صنایع چوب

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانمنبت معرق کار درجه 6408771
پروین اعتصامی)

منبت معرق کار درجه 2پایان دوره راهنمایی5901392/07/021392/12/28خیرزن12صبحکارگاه صنایع دستی

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهراننقاشی روي چرم640832
پروین اعتصامی)

نداردپایان دوره راهنمایی3101392/09/251392/12/28خیرزن12صبحکارگاه نقاشی

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانسفالگر با چرخ پایی و برقی640889
پروین اعتصامی)

نداردپایان دوره راهنمایی3721392/09/161392/12/28خیرزن12صبحکارگاه سرامیک

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانکاربر نرم افزار اداري640763
پروین اعتصامی)

کاربر رایانه یا اپراتوري کامپیوترپایان دوره راهنمایی2301392/07/201392/09/25خیرزن13صبحکارگاه نقشه کش و طراح صنعتی

640773CATIA مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهراننقشه کش و طراح صنعتی با
پروین اعتصامی)

درجه 2دیپلم3301392/09/261392/12/28خیرزن13صبحکارگاه نقشه کش و طراح صنعتی ICDL نقشه خوان و

641691AUTO CAD مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانکارور
پروین اعتصامی)

با کاربر رايفوق دیپلم نقشه کشی‘عمران یا معماري1281392/07/061392/08/15خیرزن12عصرکارگاه نقشه کش و طراح صنعتی درجه1 ICDL کاربر عمومی رایانه شخصی یا

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانگلیم باف درجه 6407522
پروین اعتصامی)

نداردپایان دوره راهنمایی3201392/09/251392/12/28خیرزن13صبحکارگاه قالیبافی

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانبازاریاب 640901
پروین اعتصامی)

نداردکاردانی801392/07/171392/08/13خیرزن12عصرکارگاه اموربازرگانی

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانمسئول دبیرخانه و بایگانی640908
پروین اعتصامی)

ندارددیپلم1201392/08/141392/09/23خیرزن12عصرکارگاه اموربازرگانی

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهراناسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهاي شخصی641451
پروین اعتصامی)

کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی1001392/07/011392/07/29خیرزن20صبحکارگاه تکنسین شبکه هاي کامپیوتري

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانکارور پیشرفته اینترنت641465
پروین اعتصامی)

کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی1001392/07/301392/08/28خیرمرد20صبحکارگاه تکنسین شبکه هاي کامپیوتري

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانکاربر رایانه641478
پروین اعتصامی)

نداردپایان دوره راهنمایی3001392/08/291392/12/07خیرزن12صبحکارگاه تکنسین شبکه هاي کامپیوتري

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانطراحی لباس با رایانه641002
پروین اعتصامی)

طراح لباس زنانه ، طراح لباس مردانه ، کارور عمومی ردیپلم1521392/08/061392/09/18خیرزن12صبحکارگاه گرافیک رایانه اي

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانطراح گرافیک رایانه اي641014
پروین اعتصامی)

کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی2001392/09/191392/11/19خیرزن12صبحکارگاه گرافیک رایانه اي

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانطراح گرافیک رایانه اي641014
پروین اعتصامی)

کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی2001392/09/191392/11/19خیرزن12صبحکارگاه گرافیک رایانه اي

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6412713
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/011392/07/22خیرمرد14صبحصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6412873
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/011392/07/22خیرمرد14عصرصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6413063
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/251392/08/19خیرمرد14صبحصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6413163
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/251392/08/16خیرمرد14عصرصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6413283
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/271392/08/18خیرمرد14صبحصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6413343
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/271392/08/18خیرمرد14عصرصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6413433
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/211392/09/14خیرمرد14صبحصنایع ساختمان
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مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6413513
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/211392/09/14خیرمرد14عصرصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6413593
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/201392/09/13خیرمرد14صبحصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6413933
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/201392/09/13خیرمرد14عصرصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6414023
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/09/171392/10/15خیرمرد14صبحصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6414143
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/09/171392/10/15خیرمرد14عصرصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6414233
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/09/161392/10/09خیرمرد14صبحصنایع ساختمان

مرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6414333
برادران )

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/09/161392/10/09خیرمرد14عصرصنایع ساختمان

برادران شهرريتعمیرکار برق خودرو درجه 6453892 مرکز شماره شش کهریزك (
شهید رهبري)

نداردپایان دوره  راهنمایی4801392/07/201392/12/10خیرمرد12صبحبرق خودرو

برادران شهرريتعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه 6454351 مرکز شماره شش کهریزك (
شهید رهبري)

تعمیرکار برق خودرو درجه 2دیپلم6401392/07/201393/02/10خیرمرد12عصربرق خودرو

گرافیست )641613 خواهران تهرانکارور گرافیک ( مرکز شماره سیزده تهران (
الزهرا)

نداردپایان دوره راهنمایی3361392/07/161392/10/25خیرزن12صبحکارگاه گرافیک

خواهران تهرانکنترلر کیفیت641492 مرکز شماره سیزده تهران (
الزهرا)

ندارددیپلم1041392/07/011392/07/30خیرزن12صبحکارگاه کنترلر کیفیت

خواهران تهرانکارشناس تضمین کیفیت 641518 مرکز شماره سیزده تهران (
الزهرا)

نداردکارشناسی2401392/08/011392/10/11خیرزن12صبحکارگاه کنترلر کیفیت

خواهران تهراننقشه کش عمومی ساختمان643201 مرکز شماره سیزده تهران (
الزهرا)

نداردپایان دوره راهنمایی4021392/09/051393/01/06خیرزن12صبحنقشه کشی

برادران )دماوندلوله کش گاز خانگی و تجاري579152 نداردپایان دوره راهنمایی7001392/08/181393/03/28خیرمرد16عصرکارگاه جوشکاريمرکز شماره یازده دماوند (

593455SMAW برادران )دماوندجوشکارمخازن فوالدي با فرایند جوشکار سازه هاي فوالدي با فرایند SMAWپایان دوره راهنمایی3051392/08/041392/11/02خیرمرد16صبحکارگاه جوشکاريمرکز شماره یازده دماوند (

برادران )دماوندتعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 5083932 نداردپایان دوره راهنمایی9201392/07/241393/04/01خیرمرد12صبحکارگاه سیم پیچی الکتروموتورمرکز شماره یازده دماوند (

برادران )دماوندبناي سفت کار درجه 5793501 سال سابقه کاریا بیسواد با 7سال س2701392/07/131392/09/30خیرمرد14صبحکارگاه بنایی سفت کارمرکز شماره یازده دماوند ( سال سابقهپنجم ابتدایی یا 5 کمک بناي سفت کار یا 10

برادران )دماوندتعمیرکار پکیج شوفاژ گازي661262 نداردپایان دوره راهنمایی3721392/09/021392/12/21خیرمرد12عصرکارگاه تاسیساتمرکز شماره یازده دماوند (

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانکاربر نرم افزار اداري661118
دومنظوره  اقدسیه)

کاربر رایانه یا اپراتوري کامپیوترپایان دوره راهنمایی2301392/07/061392/09/04خیرزن20صبحطراحی صفحات وب

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانکاربر نرم افزار اداري661120
دومنظوره  اقدسیه)

کاربر رایانه یا اپراتوري کامپیوترپایان دوره راهنمایی2301392/07/061392/09/04خیرمرد20عصرطراحی صفحات وب

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانمتصدي کافی شاپ(قهوه سرا)660909
دومنظوره  اقدسیه)

دیپلم821392/07/201392/08/28خیرمرد20عصرکافی شاپ

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانمتصدي کافی شاپ(قهوه سرا)660912
دومنظوره  اقدسیه)

دیپلم821392/09/021392/10/10خیرمرد20عصرکافی شاپ

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانمتصدي کافی شاپ(قهوه سرا)660931
دومنظوره  اقدسیه)

دیپلم821392/07/201392/09/03خیرزن20صبحکافی شاپ

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانراهنماي محلی 663314
ندارددیپلم1401392/07/101392/09/18خیرزن15صبحراهنماي عمومی ایرانگردي و جهانگرديدومنظوره  اقدسیه)
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عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان تهران – جدول شماره 1

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانراهنماي محلی 663315
ندارددیپلم1401392/07/101392/09/18خیرمرد15عصرراهنماي عمومی ایرانگردي و جهانگرديدومنظوره  اقدسیه)

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانراهنماي طبیعت گردي(اکوتوریسم)663321
راهنماي عمومی گردشگريدیپلم3881392/08/111392/11/10خیرمرد15عصرراهنماي عمومی ایرانگردي و جهانگرديدومنظوره  اقدسیه)

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانراهنماي طبیعت گردي(اکوتوریسم)663323
راهنماي عمومی گردشگريدیپلم3881392/08/041392/11/09خیرزن15صبحراهنماي عمومی ایرانگردي و جهانگرديدومنظوره  اقدسیه)

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانآشپز هتل درجه 6633462
دومنظوره  اقدسیه)

نداردپایان دوره راهنمایی2181392/07/271392/09/21خیرمرد22عصرآشپزي

سطح کامل661110 KAB مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانکارآفرینی رویکرد
دومنظوره  اقدسیه)

نداردراهنمایی1001392/08/041392/09/20خیرمرد20عصرمدیر بازاریابی

سطح کامل661111 KAB مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانکارآفرینی رویکرد
دومنظوره  اقدسیه)

نداردراهنمایی1001392/08/041392/09/20خیرزن20صبحمدیر بازاریابی

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانمدیر بازاریابی 663335
دومنظوره  اقدسیه)

نداردکاردانی1501392/07/161392/09/28خیرزن22صبحمدیر بازاریابی

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانمدیر بازاریابی 663336
دومنظوره  اقدسیه)

نداردکاردانی1501392/07/161392/09/28خیرمرد22عصرمدیر بازاریابی

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانتزئین کننده فضاي داخلی661087
دومنظوره  اقدسیه)

سوم راهنمایی1761392/07/201392/09/05خیرزن20صبحمیزآرایی

برادران )شهرريپداگوژي عمومی656224 نداردکاردانی961392/07/011392/08/29خیرزن12عصرCBTمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريپداگوژي عمومی656229 نداردکاردانی961392/09/021392/10/28خیرزن12عصرCBTمرکز شماره هفده شهرري (

656232HSE برادران )شهرريمسئول نداردکاردانی901392/07/011392/08/22خیرزن12عصرCBTمرکز شماره هفده شهرري (

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرمنبت کار درجه 6491502
(خواهران)

نداردپایان دوره راهنمایی4701392/09/211393/01/24خیرزن14صبحصنایع چوب

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرمانتو دوز643481
(خواهران)

نداردپایان دوره راهنمایی1801392/07/011392/08/21خیرزن14عصرطراحی دوخت

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرالگو ساز لباس با رایانه643494
(خواهران)

یا کارور عمومی رایانهدیپلم1001392/08/221392/09/17خیرزن12عصرطراحی دوخت نازك دوز زنانه درجه 2

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرخیاط لباس هاي کشی645980
(خواهران)

نداردپایان دوره راهنمایی1301392/08/081392/09/16خیرزن14صبحطراحی دوخت

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرچادر دوز646115
(خواهران)

نداردپایان دوره راهنمایی1751392/09/171392/11/07خیرزن14صبحطراحی دوخت

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهردوزنده لباس مبل643504
(خواهران)

ندارددیپلم1101392/09/181392/10/22خیرزن14عصرطراحی و دوخت

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرسري دوز سرویس خواب645938
(خواهران)

نداردپایان دوره راهنمایی1101392/07/071392/08/07خیرزن14صبحطراحی و دوخت

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرروبان دوز643435
(خواهران)

نداردپایان دوره راهنمایی2101392/07/151392/09/16خیرزن14صبحصنایع دستی

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرپارچه ساز تزیینی643455
(خواهران)

ندارددیپلم901392/09/171392/10/14خیرزن14صبحصنایع دستی

مرکز شماره شانزده پاکدشت (پاکدشتکمک بناي سفت کار648557
برادران شهداي پاکدشت)

پاکدشت-عمران سال سابقه2211392/07/151392/09/19خیرمرد12صبح16 کارگر عمومی ساختمان درجه3یا 5سال سابقه کار کمک بناپایان دوره راهنمایی یا پنجم ابتدایی با 5

مرکز شماره شانزده پاکدشت (پاکدشتکمک بناي سفت کار648642
برادران شهداي پاکدشت)

پاکدشت-عمران سال سابقه2211392/08/221392/11/02خیرمرد12عصر16 کارگر عمومی ساختمان درجه3یا 5سال سابقه کار کمک بناپایان دوره راهنمایی یا پنجم ابتدایی با 5

مرکز شماره شانزده پاکدشت (پاکدشتکمک بناي سفت کار656850
برادران شهداي پاکدشت)

پاکدشت-عمران سال سابقه2211392/09/231392/11/28خیرمرد12صبح16 کارگر عمومی ساختمان درجه3یا 5سال سابقه کار کمک بناپایان دوره راهنمایی یا پنجم ابتدایی با 5
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خواهران )شهریارپداگوژي عمومی655271 نداردکاردانی961392/07/061392/08/04خیرزن14صبحکارگاه مالیمرکز شماره نوزده شهریار (

خواهران )شهریارپداگوژي عمومی655300 نداردکاردانی961392/08/061392/09/04خیرزن14صبحکارگاه مالیمرکز شماره نوزده شهریار (

خواهران )شهریارکاربر امور بانکی655325 ندارددیپلم2801392/09/051392/11/27خیرمرد14صبحکارگاه مالیمرکز شماره نوزده شهریار (

خواهران )شهریارکاربر زبان فنی و حرفه اي خارجی655585 زبان خارجیکاردانی فنی و مهندسی1771392/07/271392/09/17خیرزن14صبحکارگاه تئوري 1مرکز شماره نوزده شهریار ( Intermediate گذراندن دوره

خواهران )شهریارنگارنده متون تجاري و بانکی655617 ندارددیپلم651392/09/181392/10/07خیرزن14صبحکارگاه تئوري 1مرکز شماره نوزده شهریار (

مرکز شماره شانزده پاکدشت (پاکدشتتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 6488452
برادران شهداي پاکدشت)

پاکدشت-اتومکانیک نداردپایان دوره  راهنمایی7201392/07/011393/02/07خیرمرد12صبح16

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی اسکلت ساز درجه 6552983
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار361392/07/061392/07/17خیرمرد12عصرکارگاه جوشکاري

655311SMAW مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینجوشکارسازه هاي فوالدي با فرایند
(برادران شهید مفتح)

نداردپایان دوره راهنمایی4961392/07/201392/12/28خیرمرد12عصرکارگاه جوشکاري

درجه 6503852 PLC مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارور
(برادران شهید مفتح)

PLC ندارددیپلم2721392/09/181392/12/27خیرمرد12صبحکارگاه

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانقناد هتل 661037
دومنظوره  اقدسیه)

ندارددیپلم1801392/09/021392/11/26خیرزن20صبحقنادي

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانسرپرست قنادي هتل661049
دومنظوره  اقدسیه)

قناد هتلدیپلم1901392/09/031392/12/06خیرزن20صبحقنادي

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهراناتاق دار هتل661136
دومنظوره  اقدسیه)

نداردپایان دوره راهنمایی2501392/07/061392/11/02خیرمرد20عصرمدیر هتل

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهراناتاق دار هتل661137
دومنظوره  اقدسیه)

نداردپایان دوره راهنمایی2501392/07/061392/11/07خیرزن20صبحمدیر هتل

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانمدیر هتل661140
دومنظوره  اقدسیه)

و مهارت خواندن متون فنی مرتبطکارشناسی کلیه رشته ها2101392/07/071392/10/24خیرزن20صبحمدیر هتل درجه 2 ICDL

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهرانمدیر هتل661141
دومنظوره  اقدسیه)

و مهارت خواندن متون فنی مرتبطکارشناسی کلیه رشته ها2101392/07/071392/10/24خیرمرد20عصرمدیر هتل درجه 2 ICDL

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانروبان دوز640806
پروین اعتصامی)

نداردپایان دوره راهنمایی2101392/08/041392/10/03خیرزن12صبحکارگاه روبان دوزي

657266FPGA ADVANTAGE خواهران )شهریارکار با نرم افزار نداردکاردانی531392/07/081392/07/22خیرزن14صبحکارگاه الکترونیکمرکز شماره نوزده شهریار (

657332MATLABخواهران )شهریارکارور نداردکاردانی1701392/07/271392/10/21خیرزن14صبحکارگاه الکترونیکمرکز شماره نوزده شهریار (

خواهران )شهریارمیکروکنترلرها در روبوتیک   657363 سخت افزار روبوتیکدیپلم1221392/07/281392/10/24خیرزن14صبحکارگاه الکترونیکمرکز شماره نوزده شهریار (

655365(ms) خواهران )شهریارتکنسین پشتیبانی برنامه هاي کاربردي کاربران نداردکاردانی2281392/09/271392/12/05خیرزن14صبحفناوري اطالعات5مرکز شماره نوزده شهریار (

خواهران تهرانمسئول بایگانی و بانک اطالعاتی641557 مرکز شماره سیزده تهران (
الزهرا)

نداردکاردانی1201392/08/041392/09/06خیرزن12صبحکارگاه امور اداري

خواهران تهرانکارمند اداري و دبیرخانه درجه 6415692 مرکز شماره سیزده تهران (
الزهرا)

ندارددیپلم511392/09/091392/09/23خیرزن12صبحکارگاه امور اداري

خواهران تهرانمسئول دبیرخانه و بایگانی641576 مرکز شماره سیزده تهران (
الزهرا)

ندارددیپلم1201392/09/241392/10/30خیرزن12صبحکارگاه امور اداري

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینتعمیرکار تلفن همراه650376
(برادران شهید مفتح)

نداردپایان دوره راهنمایی1301392/08/041392/09/11خیرمرد12صبحکارگاه انفورماتیک
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان تهران – جدول شماره 1

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی برق ساختمان درجه 6551963
(برادران شهید مفتح)

نداردپایان دوره راهنمایی931392/07/131392/08/22خیرمرد12عصرکارگاه انفورماتیک

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی برق ساختمان درجه 6552533
(برادران شهید مفتح)

نداردپایان دوره راهنمایی931392/09/161392/10/18خیرمرد12عصرکارگاه انفورماتیک

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6503063
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/061392/07/17خیرمرد12یکسرهکارگاه صنعت ساختمان

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی سنگ کاري درجه 6503163
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار281392/07/201392/07/24خیرمرد12یکسرهکارگاه صنعت ساختمان

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی کاشی کار درجه 6503223
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار301392/07/271392/08/01خیرمرد12یکسرهکارگاه صنعت ساختمان

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی گچ کاري درجه 6503263
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار281392/08/041392/08/08خیرمرد12یکسرهکارگاه صنعت ساختمان

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 6503313
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار281392/08/111392/08/15خیرمرد12یکسرهکارگاه صنعت ساختمان

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6503333
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/181392/08/29خیرمرد12یکسرهکارگاه صنعت ساختمان

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی سنگ کاري درجه 6503423
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار281392/09/021392/09/06خیرمرد12یکسرهکارگاه صنعت ساختمان

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی کاشی کار درجه 6503593
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار301392/09/091392/09/13خیرمرد12یکسرهکارگاه صنعت ساختمان

مرکز شماره بیست و پنج  ورامین ورامینکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6503643
(برادران شهید مفتح)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/09/161392/09/27خیرمرد12یکسرهکارگاه صنعت ساختمان

مرکز شماره بیست و یک تهران (تهراننازك دوز زنانه663352
دومنظوره  اقدسیه)

نداردپایان دوره راهنمایی4601392/07/161392/11/10خیرزن15صبحطراحی دوخت

برادران )شهرريطراح گرافیک رایانه اي532627 کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی2001392/07/061392/09/06خیرمرد12صبحکامپیوترمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريطراح گرافیک رایانه اي532627 کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی2001392/07/061392/09/06خیرمرد12صبحکامپیوترمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريمونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی588130 کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی801392/09/011392/10/01خیرمرد12صبحکامپیوترمرکز شماره هفده شهرري (

650120AUTO CAD برادران شهید تهرانکارور مرکز شماره دو تهران (
سهی)

GIS با کاربر رايفوق دیپلم نقشه کشی‘عمران یا معماري1281392/07/291392/09/27خیرمرد14صبحکارگاه نقشه کشی و درجه1 ICDL کاربر عمومی رایانه شخصی یا

با نرم-افزار650141 ARC GIS برادران شهید تهرانکارور سیستم اطالعات جغرافیایی مرکز شماره دو تهران (
سهی)

GIS نداردکاردانی501392/07/071392/08/12خیرمرد14صبحکارگاه نقشه کشی و

با نرم-افزار650161 ARC GIS برادران شهید تهرانکارور سیستم اطالعات جغرافیایی مرکز شماره دو تهران (
سهی)

GIS نداردکاردانی501392/08/141392/09/19خیرمرد14صبحکارگاه نقشه کشی و

با نرم-افزار650171 ARC GIS برادران شهید تهرانکارور سیستم اطالعات جغرافیایی مرکز شماره دو تهران (
سهی)

GIS نداردکاردانی501392/09/241392/11/06خیرمرد14صبحکارگاه نقشه کشی و

641165SOLIDWORKSمرکز شماره پانزده اسالمشهر (اسالم شهرکارور
برادران )

نداردکاردانی1001392/08/131392/10/04خیرمرد14عصرفناوري اطالعات

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475823 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/011392/07/16خیرمرد12صبحکارگاه 1

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475843 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/171392/08/06خیرمرد12صبحکارگاه 1

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475863 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/071392/08/25خیرمرد12صبحکارگاه 1

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475903 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/261392/09/12خیرمرد12صبحکارگاه 1
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان تهران – جدول شماره 1

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475923 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/09/131392/09/30خیرمرد12صبحکارگاه 1

مرکز شماره چهار تهران (خواهران تهرانحجم ساز روي شیشه640926
پروین اعتصامی)

نداردپایان دوره راهنمایی2151392/08/201392/10/23خیرزن12صبحکارگاه هنرهاي تجسمی

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475283 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/011392/07/16خیرمرد20صبحکارگاه 2

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475393 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/261392/09/12خیرمرد20صبحکارگاه 2

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475423 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/09/131392/09/30خیرمرد20صبحکارگاه 2

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475523 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/011392/07/16خیرمرد20عصرکارگاه 2

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475553 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/171392/08/06خیرمرد20عصرکارگاه 2

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475613 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/071392/08/25خیرمرد20عصرکارگاه 2

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475643 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/261392/09/12خیرمرد20عصرکارگاه 2

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475653 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/09/131392/09/30خیرمرد20عصرکارگاه 2

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475313 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/07/171392/08/06خیرمرد20صبحکارگاه 2

برادران تهرانکارگر عمومی بناي سفت کار درجه 6475373 مرکز شماره پنج تهران (
شهیدان مروتی)

نداردپنجم ابتدایی یا بیسواد با 3سال سابقه کار501392/08/071392/08/25خیرمرد20صبحکارگاه 2

647610SWOT برادران )شهرريبرنامه ریزي استراتژیک با روش نداردکارشناسی371392/07/011392/07/11خیرمرد12صبحکارگاه کارآفرینیمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريتفکر سیستمی در سازمان ها647612 نداردکارشناسی401392/07/011392/07/11خیرمرد12عصرکارگاه کارآفرینیمرکز شماره هفده شهرري (

647618(CRM) برادران )شهرريمدیریت ارتباط با مشتري نداردکارشناسی661392/07/131392/07/30خیرمرد12عصرکارگاه کارآفرینیمرکز شماره هفده شهرري (

647625PM BOK برادران )شهرريمدیریت پروژه بر اساس الگوي نداردکارشناسی401392/07/181392/07/30خیرمرد12صبحکارگاه کارآفرینیمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريایمنی کارگاه647630 کاربا نرم افزار آفیسدیپلم611392/08/041392/08/23خیرمرد12صبحکارگاه کارآفرینیمرکز شماره هفده شهرري (

647638HSE برادران )شهرريمسئول نداردکاردانی901392/08/251392/09/25خیرمرد12صبحکارگاه کارآفرینیمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريکارشناس تضمین کیفیت 650629 نداردکارشناسی2401392/08/011392/09/30خیرمرد12عصرکارگاه کارآفرینیمرکز شماره هفده شهرري (

برادران شهید تهرانپرورش دهنده گوسفند645106 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردپایان دوره راهنمایی1601392/07/091392/08/26بلهمرد12صبحدامپروري

برادران شهید تهرانمدیر واحد پرورش گاو شیري645123 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

ندارددیپلم2341392/08/291392/11/07بلهمرد12صبحدامپروري

برادران شهید تهرانتکنسین تغذیه و جیره نویسی آبزیان به روش دستی و راي645132 مرکز شماره نه تهران (
چمران)

نداردکاردانی2441392/07/171392/10/17بلهمرد12عصردامپروري

مرکز شماره شانزده پاکدشت (پاکدشتلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 6483602
برادران شهداي پاکدشت)

نداردپایان دوره راهنمایی5001392/09/201393/03/13خیرمرد14عصرکارگاه تاسیسات

مرکز شماره شانزده پاکدشت (پاکدشتلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 6484942
برادران شهداي پاکدشت)

نداردپایان دوره راهنمایی5001392/08/281393/01/30خیرمرد14صبحکارگاه تاسیسات
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان تهران – جدول شماره 1

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرکاربر رایانه622770
(خواهران)

نداردپایان دوره راهنمایی3001392/07/101392/10/08خیرزن14صبحاسالمشهر

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرطراح گرافیک رایانه اي 622775
(خواهران)

کارور عمومی رایانه شخصیپایان دوره راهنمایی2001392/07/101392/09/05خیرزن14عصراسالمشهر

مرکز شماره چهارده اسالمشهر اسالم شهرکاربر رایانه622948
(خواهران)

نداردپایان دوره راهنمایی3001392/07/081392/10/04خیرمرد14عصراسالمشهر

مرکز شماره بیست و نه شهرقدس (تهرانبرقکار صنعتی درجه 6225302
دومنظوره)

نداردراهنمایی10901392/08/181393/06/31خیرمرد12صبحبرق صنعتی

دومنظوره)تهرانپداگوژي عمومی660510 نداردکاردانی961392/07/061392/08/16خیرمرد15عصرکارگاه پداگوژيمرکز شماره سی پردیس  (

برادران )شهرريپرورش دهنده قارچ دکمه اي658155 نداردپایان دوره راهنمایی1651392/07/081392/08/27خیرمرد14صبحکشاورزيمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريپرورش دهنده قارچ صدفی658161 نداردپایان دوره راهنمایی1151392/08/281392/09/30خیرمرد14صبحکشاورزيمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهرريپرورش دهنده قارچ دکمه اي658166 نداردپایان دوره راهنمایی1651392/07/201392/09/09خیرمرد14عصرکشاورزيمرکز شماره هفده شهرري (

658171DEUXEبرادران )شهرريطراح ومحوطه ساز فضاي سبزي با کمک نرم افزار کارور عمومی رایانه شخصیکاردانی1171392/09/101392/10/10خیرمرد14عصرکشاورزيمرکز شماره هفده شهرري (

درجه6604392 ICDL دومنظوره)تهرانرایانه کار نداردپایان دوره راهنمایی321392/08/181392/09/28خیرمرد19عصرکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  (

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662706 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/07/061392/08/16خیرمرد19صبحکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662723 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/07/061392/08/16خیرمرد19صبحکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662729 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/07/061392/08/16خیرمرد19یکسرهکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662739 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/07/061392/08/16خیرمرد19عصرکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662741 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/07/061392/08/16خیرمرد19عصرکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662751 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/08/181392/09/28خیرمرد19صبحکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662756 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/08/181392/09/28خیرمرد19صبحکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662762 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/08/181392/09/28خیرمرد19یکسرهکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662776 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/08/181392/09/28خیرمرد19عصرکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمشاور خریدوفروش امالك662786 ماه سابقه کارپایان دوره راهنمایی1011392/08/181392/09/28خیرمرد19عصرکارگاه مشاور امالكمرکز شماره سی پردیس  ( 6

دومنظوره)تهرانمونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق658948 نداردپایان دوره راهنمایی4501392/07/061392/09/28خیرمرد19یکسرهکارگاه برقمرکز شماره سی پردیس  (

دومنظوره)تهرانکارگر عمومی برقکاري ساختمان درجه 6597173 نداردپایان دوره راهنمایی یاپنجم ابتدایی با 5سال سابقه ك1171392/07/061392/08/16خیرمرد19عصرکارگاه برقمرکز شماره سی پردیس  (

دومنظوره)تهرانراه اندازي موتورهاي آسنکرون سه فاز و تک فاز توسط ك659782 نداردپایان دوره راهنمایی2501392/08/181392/12/15خیرمرد19صبحکارگاه برقمرکز شماره سی پردیس  (

دومنظوره)تهرانتعمیرکار تلفن همراه662840 نداردپایان دوره راهنمایی1301392/07/151392/09/28خیرمرد19صبحکارگاه تعمیرات موبایلمرکز شماره سی پردیس  (
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

عنوان دوره هاي آموزشی در مراکز ثابت دولتی استان تهران – جدول شماره 1

دومنظوره)تهرانتعمیرکار تلفن همراه662846 نداردپایان دوره راهنمایی1301392/07/151392/09/28خیرزن19صبحکارگاه تعمیرات موبایلمرکز شماره سی پردیس  (

دومنظوره)تهرانتعمیرکار تلفن همراه662853 نداردپایان دوره راهنمایی1301392/07/291392/09/28خیرمرد19عصرکارگاه تعمیرات موبایلمرکز شماره سی پردیس  (

دومنظوره)تهرانتعمیرکار تلفن همراه662870 نداردپایان دوره راهنمایی1301392/07/151392/09/28خیرمرد19عصرکارگاه تعمیرات موبایلمرکز شماره سی پردیس  (

657021(E-Citizen) مرکز شماره بیست و هشت بهارستان بهارستانشهروند الکترونیکی
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی771392/07/021392/07/30خیرمرد15عصرکارگاه فناوري اطالعات

657074(E-Citizen) مرکز شماره بیست و هشت بهارستان بهارستانشهروند الکترونیکی
(دومنظوره)

نداردپایان دوره راهنمایی771392/08/011392/08/29خیرمرد15عصرکارگاه فناوري اطالعات

دومنظوره)تهراناتوماسیون اداري درجه 6628902 نداردپایان دوره راهنمایی1041392/07/061392/08/16خیرزن19صبحکارگاه کامپیوترمرکز شماره سی پردیس  (

دومنظوره)تهراناتوماسیون اداري درجه 6628962 نداردپایان دوره راهنمایی1041392/07/061392/08/16خیرمرد19عصرکارگاه کامپیوترمرکز شماره سی پردیس  (

دومنظوره)تهراناتوماسیون اداري درجه 6629062 نداردپایان دوره راهنمایی1041392/08/181392/09/28خیرمرد19صبحکارگاه کامپیوترمرکز شماره سی پردیس  (

دومنظوره)تهراناتوماسیون اداري درجه 6629242 نداردپایان دوره راهنمایی1041392/08/181392/09/28خیرمرد19عصرکارگاه کامپیوترمرکز شماره سی پردیس  (

برادران )شهرريسازنده و نصاب آب گرمکن خورشیدي585304 نداردپایان دوره راهنمایی2561392/07/131392/09/30خیرمرد12صبحکارگاه انرژي هاي تجدیدپذیرمرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهررياستخر سونا جکوزي655792 نداردکاردانی301392/07/011392/07/10خیرمرد12صبحکارگاه انرژي هاي تجدیدپذیرمرکز شماره هفده شهرري (
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

برادران )شهرريراسته دوز655903 نداردپایان دوره راهنمایی2751392/07/141392/10/03مرد12صبحکارگاه خیاطی 1مرکز شماره هفده شهرري (

تکدوزي )655909 برادران )شهرريالگو ساز و برشکار لباس زنانه ( نازك دوز زنانه درجه 2پایان دوره راهنمایی4901392/08/071392/12/29مرد12صبحکارگاه خیاطی 1مرکز شماره هفده شهرري (

برادران )شهررينازك دوز زنانه655915 نداردپایان دوره راهنمایی4601392/09/061392/12/29مرد12عصرکارگاه خیاطی 1مرکز شماره هفده شهرري (

برادران رباط کریمقالی باف درجه 6611932 مرکز شماره بیست رباط کریم (
نبی اکرم ص)

نداردپایان دوره راهنمایی4501392/08/111392/10/28مرد14یکسرهقالی بافی

برادران پاکدشتتولیدکننده ورمی کمپوست655339 مرکز شماره شانزده پاکدشت (
شهداي پاکدشت)

پاکدشت نداردپایان دوره راهنمایی691392/07/011392/07/20مرد12صبح16

برادران پاکدشتتولیدکننده ورمی کمپوست655380 مرکز شماره شانزده پاکدشت (
شهداي پاکدشت)

پاکدشت نداردپایان دوره راهنمایی691392/08/041392/08/22مرد12صبح16

برادران پاکدشتپرورش دهنده قارچ صدفی655405 مرکز شماره شانزده پاکدشت (
شهداي پاکدشت)

پاکدشت نداردپایان دوره راهنمایی1151392/07/011392/07/30زن12عصر16

برادران پاکدشتپرورش دهنده قارچ صدفی655419 مرکز شماره شانزده پاکدشت (
شهداي پاکدشت)

پاکدشت نداردپایان دوره راهنمایی1151392/08/041392/08/29مرد12عصر16

برادران پاکدشتتولیدکننده ورمی کمپوست655551 مرکز شماره شانزده پاکدشت (
شهداي پاکدشت)

پاکدشت نداردپایان دوره راهنمایی691392/09/091392/09/26مرد12صبح16

برادران پاکدشتتولیدکننده ورمی کمپوست655569 مرکز شماره شانزده پاکدشت (
شهداي پاکدشت)

پاکدشت نداردپایان دوره راهنمایی691392/09/021392/09/27زن12عصر16

عنوان دوره هاي آموزشی در شعب شهري استان تهران – جدول شماره 2
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

اسالم شهرقالب باف چرم و جیر648573
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی1601392/07/161392/09/03زن10صبحچیچکلو صنایع دستی

اسالم شهرروبان دوز624583
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی2101392/09/101392/11/07زن14عصرنظام اباد

اسالم شهررایانه کارicdlدرجه6243551
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
رایانه کارicdlدرجه2دیپلم981392/08/041392/09/02مرد12صبحنظام اباد

اسالم شهرقالب باف چرم و جیر648794
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی1601392/07/171392/09/04زن10عصرچیچکلو صنایع دستی

624338(E-Citizen) اسالم شهرشهروند الکترونیکی
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی771392/07/091392/08/01مرد12صبحنظام اباد

اسالم شهررایانه کار ICDL درجه 6484671
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
رایانه کارicdlدرجه2پایان راهنمایی981392/08/191392/09/17زن10عصرچیچکلو فناوري اطالعات

اسالم شهررودوز سنتی درجه 6234702
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
نداردپایان دوره راهنمایی1621392/07/221392/09/09زن14عصرنظام اباد

جدول شماره 3 – عنوان دوره هاي آموزشی روستایی و عشایري استان تهران
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پیشنیازحداقل تحصیالتپایان دورهشروع دوره

برادران رباط كریممکانیک موتورھای بنزینی648724 مرکز شماره بیست رباط کریم (
تکاورنبی اکرم ص) نداردپایان دوره راھنمایی2111392/07/011392/09/04مرد14صبحپادگان 23

برادران رباط كریممکانیک موتورھای بنزینی648736 مرکز شماره بیست رباط کریم (
تکاورنبی اکرم ص) نداردپایان دوره راھنمایی2111392/09/051392/11/07مرد14صبحپادگان 23

برادران رباط كریمپرورش دھنده قارچ دکمھ ای 648679 مرکز شماره بیست رباط کریم (
نداردپایان دوره  راھنمایی1501392/07/091392/08/21مرد14صبحپادگان 23تکاورنبی اکرم ص)

برادران رباط كریمپرورش دھنده قارچ دکمھ ای 648685 مرکز شماره بیست رباط کریم (
نداردپایان دوره  راھنمایی1501392/08/251392/10/07مرد14صبحپادگان 23تکاورنبی اکرم ص)

برادران رباط كریمکشتکار گلخانھ ھای خاکی648702 مرکز شماره بیست رباط کریم (
نداردپایان دوره  راھنمایی2401392/07/141392/10/01مرد18عصرپادگان 23تکاورنبی اکرم ص)

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

مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانآرايش و پيرايش زنانه۶٠۴٢۴١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٠زن١۵صبحگل افشان ٢الزهرا)

مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد نامشخصپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶٢٩٨١۶
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١۶زن١٢صبحسميراچمران)

مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصنازک دوز زنانه۶٣٠٢۵٨
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩١٢زن١٢يکسرهگلشن راز شبسترالزهرا)

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٠زن١۵صبحراضیمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )نامشخصآرايش و پيرايش زنانه۶٣٢۵١۶
۶٣۴١٧٠PHOTOSHOP مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانکارور

آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١١٠۵زن٢٠صبحنامورچمران)

مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانمديريت و برنامه ريزی امور خانواده۶٣۴٩٠٢
FALSEپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١۵زن١٠صبحآينده برترچمران)

نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٣٠۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠يکسرهحرير سبزمرکز شماره هفده شهرری ( برادران )شهرریضخيم دوز زنانه۶٣۶٠۶١
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد نامشخصراهنمای عمومی گردشگری۶٣٧٧٠۴

مهارت خواندن متون فني مرتبطديپلم٣٣٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٠٩مرد١٨عصرسيماي مهارتچمران)

مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصتند خوان ۶٣٨۵٨٨
نداردپايان دوره راهنمايی١٨٧١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠صبحطاليه داران دانشمروتی)

مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايش و پيرايش زنانه۶۴۶٧٩٩
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٩٢٠زن١٨عصرآسانانبی اکرم ص)

۶۶٠۵١٨PHOTOSHOP مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان تهرانکارور
آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢٠٨١۴زن١۶صبحهدف نوينمروتی)

نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٣٠۶١٣٩٢٠٧٠١١٣٩٢١٢١۵زن١٠عصرسحرناز شهريارمرکز شماره نوزده شهريار ( برادران)شهريارضخيم دوز زنانه۶۶٠٧٣٠
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصمديريت و برنامه ريزی امور خانواده۵٩۴٣١٩

FALSEپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠صبحطاليه داران دانشمروتی)
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانمهارت های سالم زيستن (مقدماتی و پيشرفته)۶٢٨٩۴٢

نداردپايان دوره راهنمايی٢٩۵١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨١۶زن١٠يکسرهمهراطهرچمران)
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٩١٧زن١٠يکسرهنرسیمرکز شماره نوزده شهريار ( برادران)شهريارمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶٣٩٨١٣
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصتحليلگر ترافيک۶۴٠٠٠۶

نداردفوق ديپلم۶۴١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢١٠٢۴مرد١٠صبحشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصکاربرد اصول ترافيک معابر و تقاطع ها ( حمل و نقل )۶۴٠٠۴۶

ندارد٢٢١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢٠٨٠٧١٨مرد١٠عصرشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانآرايش و پيرايش زنانه۶۶٧٢۶۵

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠٢١٣٩٢١١٠١زن١٧صبحهورالزهرا)
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨٠۵زن١٠صبحمهان رخمرکز شماره نوزده شهريار ( برادران)شهريارپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶٢۵٨١۴
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانقناد هتل ۶٣١٩۵٣

نداردديپلم١٨٠١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨٠٩زن١٠يکسرهمجللالزهرا)
مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶٣٣۶١۴

نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٩١۴زن١۶عصرآدنيسشهدای پاکدشت)
نازك دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢٨۴١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠يکسرهحرير سبزمرکز شماره هفده شهرری ( برادران )شهرریخياط لباس زير زنانه۶٣۶٠۶٩
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد نامشخصمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۴٢٩٢۴

نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١۶زن١۴يکسرهآرنگچمران)
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان تهرانمانتو دوز۶۶۴٠٧٢

نداردپايان دوره راهنمايی١٨٠١٣٩٢٠٧٠٣١٣٩٢٠٨١۶زن۶عصرفروزندهمروتی)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانحسابدار صنعتی درجه ۶١۵۶١٨٢

حسابدار عمومي تكميليديپلم١۴٠١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨١۶زن١۵صبحبازتاب علمالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانحسابدار صنعتی درجه ۶١۵۶١٩٢

حسابدار عمومي تكميليديپلم١۴٠١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨١۶مرد١۵عصربازتاب علمالزهرا)
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان تهرانمتصدی معامالت امالک۶١٨١١٧

نداردديپلم٢١۶١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٩٢٧مرد٢٠عصرمشاورينمروتی)
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶٣٠٣٨۵١

رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢٠٨١۴مرد١۵عصرجاويدانمروتی)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصمميز ايمنی معابر۶۴٠٠۵٧

نداردفوق ديپلم۶۴١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢١١١٧مرد١٠عصرشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصمميز ايمنی معابر۶۴٠١٠٩

نداردفوق ديپلم۶۴١٣٩٢٠٧٠۴١٣٩٢١١١٠مرد١٠عصرشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانپيرايشگر موی زنانه۶۴٣۵۵۴

پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧٠۵١٣٩٢٠٨١۶زن١٧يکسرههمتاچمران)

مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايشگر موی زنانه۵٢٣۴۶٣
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩٢۴زن١٢يکسرهاليزانبی اکرم ص)

مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانخياط لباس شب و عروس ۵۵۴٨٩٣
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨٣٠زن١٠صبحشجاعیچمران)

نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩٢٣زن١۵عصرراضیمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )نامشخصآرايشگر موی زنانه۶٣٢۵٢٣
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨٠١زن١١صبحمرواريد سرخمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶٣۴٧٣٣
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶٣٩۶٧٣

نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨٠۶زن١٨عصرشرکت تعاونی درفامنبی اکرم ص)
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصحسابدار حقوق و دستمزد۶۵۴۶٢٢

نداردديپلم١٢٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١٢مرد١۴عصرگنجينه علممروتی)

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

مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريممتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۵٧٩٣٢
نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩٢۴زن١۶عصرگلرنگ نويننبی اکرم ص)

مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانطراح گرافيک رايانه ای ۶۵٩۴١٧
آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٢٠٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٨١۶مرد١۶عصرکاشفان صنعت ١چمران)

نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢١١٠١زن١٠عصربانيان هنرمرکز شماره يازده دماوند ( برادران )فيروزآوهنازک دوز زنانه ۶۶٠۵٠۵
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٩٢۵زن١٢صبحبانيان هنرمرکز شماره يازده دماوند ( برادران )فيروزآوهآرايش و پيرايش زنانه۶۶٠۵۵٧
۶۶١۴٨٢(E-Citizen) مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمشهروند الکترونيکی

نداردپايان دوره راهنمايی٧٧١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢٠٧٢٨مرد١٨عصرانديشه آفتابنبی اکرم ص)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايشگر موی زنانه۶۶٢٩٠٢

نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٧٠۶١٣٩٢١٢١٢زن١٨عصرمهديس بانونبی اکرم ص)
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانآرايش و پيرايش زنانه۶١٧٧۴١

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٩٢۶زن١٠عصرکفشدوزکچمران)
۶٣۵۶٠٨PHOTOSHOP آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٧٠١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٨٠٩زن١٢صبحآموزشگاه شرکت تعاونی کاو انديش ساعیمرکز شماره يازده دماوند ( برادران )دماوندکارور

مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتآرايشگر موی زنانه۶٣٧٢١١
نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢١٠١١زن١۶عصرنازنين چهرهشهدای پاکدشت)

نداردپايان دوره راهنمايی١۴۵١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٨١٢زن٢٠صبحسهرهمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرکاله گيس باف با موی طبيعی زنانه ۶٣٨٨١٧
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصکاربرد اصول ترافيک معابر و تقاطع ها ( حمل و نقل )۶۴٠٠١٩

ندارد٢٢١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٨١٢١٨مرد١٠صبحشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصتحليلگر ترافيک۶۴٠٠۶٠

نداردفوق ديپلم۶۴١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢١٠٢٢مرد١٠عصرشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايش و پيرايش زنانه۶۴٩١٨٢

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢١٢٠۵زن١۶صبحآزادهنبی اکرم ص)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايشگر ناخن۶۴٩١٩٨

نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٩١۴زن١۶صبحآزادهنبی اکرم ص)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهراننقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶۵٧٨٠۴٢

نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠يکسرهراهبردالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهراننقشه کش عمومی ساختمان درجه ۶۵٧٨٠٩٢

نداردپايان دوره راهنمايی۴٠٠١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٩٢٨مرد٢٠عصرراهبردالزهرا)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمرايانه کار ICDL درجه ۶۶٠۵۵۵٢

نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٧٠٧١٣٩٢٠٧٢۵زن١۴يکسرهتيزبيننبی اکرم ص)
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٣٠۶١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٩١١زن١۶عصرهنر هستيمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )تهرانضخيم دوز زنانه۶٢٧٧١١
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان تهرانپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶٣٢٢٠١

نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠صبحستاره پايتختمروتی)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانپيرايشگر مردانه درجه ۶٣۶٨٠٩٢

نداردپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١۵مرد١۴يکسرهالماس غربالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانپيرايشگر مردانه درجه ۶٣۶٨١٣٢

نداردپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١۵مرد١۶عصرالماس غربالزهرا)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶٣۵٩٨٢

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١۶مرد١٠عصرسينا رباط (برادران)نبی اکرم ص)
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠عصرشايسته نومرکز شماره هفده شهرری ( برادران )شهرریپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۶۴٠۶٧
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶۴۴۵٢٢

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢١٣٩٢٠٧٠٨١٣٩٢٠٨١۶زن١٠صبحسينا رباط (خواهران)نبی اکرم ص)
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان تهرانآرايشگر ناخن۶٣٢٢٠٢

نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٧١٠١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠عصرستاره پايتختمروتی)
نداردپايان دوره راهنمايی٢٢۴١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٨١۵زن١۶يکسرهمرواريدریمرکز شماره هفده شهرری ( برادران )تهرانکاپشن دوز۴۵٧۶٧۶
نداردپايان دوره راهنمايی١۴۵١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٨١۶زن١٠صبحگيالسمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرکاله گيس باف با موی طبيعی زنانه ۶١٣٢٩١
۶١۶۴١٧FREEHAND مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتکارور

آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی٩٠١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٧٢٩زن١۴عصرنيک آموزشهدای پاکدشت)

پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٨٢٠زن١١عصرمرواريد سرخمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرپيرايشگر موی زنانه۶٣۶٨١۴
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧١١١٣٩٢٠٩١٨زن٢٠صبحبهترانمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرآرايش و پيرايش زنانه۶۵٧٢۵٣
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶٣٠٣٨٣١

رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨١۴زن١۵صبحجاويدانمروتی)
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان تهرانضخيم دوز زنانه۶۵۶۶٩۴

نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٣٠۶١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨٢٩زن١٠عصروالفجرمروتی)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمرايانه کار ICDL درجه۶۶٠۵۶۶١

رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧١٣١٣٩٢٠٨١۶زن١۴يکسرهتيزبيننبی اکرم ص)
مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶٣٣۶١٩

نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧١۵١٣٩٢٠٩١٨زن١۶صبحآدنيسشهدای پاکدشت)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمنازک دوز زنانه ۶٣۶٠٠١

نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٧١۵١٣٩٣٠١٢٠زن١۶صبحياقوت سرخنبی اکرم ص)
نداردپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٧١۵١٣٩٢١١١٠زن٢٠صبحفراغتمرکز شماره هفده شهرری ( برادران )شهررینازک دوز زنانه۶٣٨٢۵٩
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايشگر ناخن۶٣٩۶۶٧

نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٧١۵١٣٩٢٠٨٠۴زن٨صبحشرکت تعاونی درفامنبی اکرم ص)
مرکز شماره هشت شميرانات (دو منظوره تهرانحسابدار عمومی تکميلی۶٣٩٩٨٧

حسابدار عمومي مقدماتيپايان دوره راهنمايی١۵٠١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٢٠٨١۶مرد١۶صبحسپهر تهرانزعفرانيه)
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

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

مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانکاله گيس باف با موی طبيعی زنانه ۶۵٠۶۶۵
نداردپايان دوره راهنمايی١۴۵١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٢٠٨١۶زن١٠صبحکفشدوزک ٢چمران)

نداردديپلم۴١٣١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٢٠٨١۶زن١٠يکسرهشميم ترنممرکز شماره هفده شهرری ( برادران )شهرریکار بر مواد و محصوالت شيميايی در آرايش زنانه۶۵۴١۵٢
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايشگر موی زنانه۶۶٢٢٧٢

نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٧١۶١٣٩٢١٢٠۵زن١۵صبحپريدختنبی اکرم ص)
مرکز شماره هشت شميرانات (دو منظوره تهرانراهنمای محلی ۶٣۵١٠۴

نداردديپلم١۴٠١٣٩٢٠٧١٧١٣٩٢٠٨١۶زن١۶عصرسپهر تهرانزعفرانيه)
مرکز شماره هشت شميرانات (دو منظوره تهرانحسابدار صنعتی درجه ۶٣٩٩٨٩٢

حسابدار عمومي تكميليديپلم١۴٠١٣٩٢٠٧١٧١٣٩٢٠٨١۶مرد١۶صبحسپهر تهرانزعفرانيه)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمکاله گيس باف با موی طبيعی زنانه ۶۶٢٢٩٩

نداردپايان دوره راهنمايی١۴۵١٣٩٢٠٧١٧١٣٩٣٠۵٠٣زن١۵صبحپريدختنبی اکرم ص)
مرکز شماره ده پيشوای ورامين ( برادران ورامينپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۵۵۶٣٧

نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧١٨١٣٩٢٠٨١٨زن١۵عصررويالشهيد قمی)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران نامشخصرايانه کار ICDL درجه۶۶۵١٨۴١

رايانه آار ICDL درجه٢پايان دوره راهنمايی٩٨١٣٩٢٠٧١٨١٣٩٢٠٩١٩زن١۶عصرسينا رباط (خواهران)نبی اکرم ص)
مرکز شماره هشت شميرانات (دو منظوره تهرانمدل ساز فلزات قيمتی۶٣١٨۴٨

نداردپايان دوره راهنمايی٨٨١٣٩٢٠٧٢٠١٣٩٢٠٨١۶مرد١۶يکسرهخورشيد تابانزعفرانيه)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانکيک ساز و تر ساز۶٣١٩۵۶

نداردديپلم٩٠١٣٩٢٠٧٢٠١٣٩٢٠٨١٢زن١٠يکسرهمجللالزهرا)
مرکز شماره هشت شميرانات (دو منظوره تهرانحسابدار عمومی مقدماتی۶٣۵١١٩

نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٧٢٠١٣٩٢٠٨١۶زن١۶صبحسپهر تهرانزعفرانيه)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۶٢۵۶٣

نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٧٢٠١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠يکسرهشفق طاليیالزهرا)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران نامشخصحسابدار عمومی مقدماتی۶۶۴۴٠٩

نداردپايان دوره راهنمايی١٣٠١٣٩٢٠٧٢١١٣٩٢٠٩١۶زن١٨صبحسينا رباط (خواهران)نبی اکرم ص)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران نامشخصرايانه کار حسابداری مالی۶۶۴۴١١

کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٢١١٣٩٢٠٩٢٠زن١٨صبحسينا رباط (خواهران)نبی اکرم ص)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانرايانه کار حسابداری مالی۶١۵۶٢٠

کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٢٢١٣٩٢٠٨١۶مرد١۵عصربازتاب علمالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانرايانه کار حسابداری مالی۶١۵۶٢١

کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٢٢١٣٩٢٠٨١۶زن١۵صبحبازتاب علمالزهرا)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران نامشخصآرايش و پيرايش زنانه۶٣۴١۵٨

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٢٢١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠عصرعطرياسنبی اکرم ص)
مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶٣٧٢١۴

نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٧٢٢١٣٩٢١٠٠۴زن١۶صبحنازنين چهرهشهدای پاکدشت)
مرکز شماره هشت شميرانات (دو منظوره تهرانحسابدار حقوق و دستمزد۶٣٩٩٩٠

نداردديپلم١٢٠١٣٩٢٠٧٢٢١٣٩٢٠٨١۶مرد١۶عصرسپهر تهرانزعفرانيه)
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٣٠۶١٣٩٢٠٧٢٢١٣٩٢٠٩٢۵زن١۴عصرطراحان هنرمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرضخيم دوز زنانه۶۴٩٠۵۵
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانآرايشگر ناخن۶۶٢۵٠٧

نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٧٢٢١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠صبحشفق طاليیالزهرا)
مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتآرايشگر موی زنانه۶٣٩۴٧٩

نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٧٢۴١٣٩٢١١٢۴زن٢٠عصرشرکت تعاونی زيبارويانشهدای پاکدشت)
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٧٢۵١٣٩٢١٠١٧زن٢٠صبحسهرهمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )نامشخصآرايش و پيرايش زنانه۶۶٠۶۴۴
نداردپايان دوره راهنمايی٢٩٠١٣٩٢٠٧٢٧١٣٩٢٠٩٢۴زن١۵يکسرهروياي زيبامرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )تهرانمتعادل ساز چهره زنانه۵٩۴٨٠۵
نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٣٠۶١٣٩٢٠٧٢٧١٣٩٢١٠١۵زن١۶صبحهنر هستيمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )تهرانضخيم دوز زنانه۶٢٧٧١۵
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصهنر در خانه۵٩۵٣۴١

نداردپايان دوره راهنمايی٣٩۴١٣٩٢٠٧٢٨١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠يکسرهطاليه داران دانشمروتی)
مرکز شماره هشت شميرانات (دو منظوره تهرانرايانه کار حسابداری مالی۶٣٩٩٩٧

کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٧٢٨١٣٩٢٠٨١۶زن١۶صبحسپهر تهرانزعفرانيه)
پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٧٢٩١٣٩٢٠٩٠٩زن٢٠عصرمسرتمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرپيرايشگر موی زنانه۶٣١۵۶٨
نداردپايان دوره راهنمايی٧۴١٣٩٢٠٧٢٩١٣٩٢٠٨١۶زن٢٠صبححرير سبزمرکز شماره هفده شهرری ( برادران )شهرریبرشکار چادر و مقنعه۶٣۶٠۶٨
مرکز شماره هشت شميرانات (دو منظوره تهرانآرايشگر ناخن۶۶٧١٢٧

نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٧٢٩١٣٩٢٠٨١۶زن١٢صبحنعمتيزعفرانيه)
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانمسئول دفتر۶٣۴٨۵٩

رايانه کار مقدماتی ICDL درجه١ديپلم٧٠١٣٩٢٠٧٣٠١٣٩٢٠٨١۶زن١٠صبحآينده برترچمران)

مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتآرايشگر ناخن۶٣٩۴٨٣
نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٧٣٠١٣٩٢٠٨٢۶زن٢٠عصرشرکت تعاونی زيبارويانشهدای پاکدشت)

رايانه آار ICDL درجه ٢ديپلم٩۴١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢٠٩٢٠مرد١٢صبحآراد سيستممرکز شماره نوزده شهريار ( برادران)شهرياررايانه کار ICDL درجه ۴۶٨٧١٣١
۶٣۴٨٨٨CORELDRAW مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانکارور

آارور عمومي رايانه شخصيديپلم۶٠١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢٠٨١۵زن١٠صبحآينده برترچمران)

مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد نامشخصراهنمای طبيعت گردی(اکوتوريسم)۶۶۶١۶۴
راهنماي عمومي گردشگريديپلم٣٨٨١٣٩٢٠٨٠١١٣٩٢١٠٢٢مرد١٢عصرکاشفان صنعت ٢چمران)

مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانراهنمای عمومی گردشگری۵٣٨٩١٣
مهارت خواندن متون فني مرتبطديپلم٣٣٠١٣٩٢٠٨٠۴١٣٩٢١٠١۴مرد٢٠عصرآموزشگاه مناديانالزهرا)

مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانراهنمای عمومی گردشگری۵٣٨٩١۴
مهارت خواندن متون فني مرتبطديپلم٣٣٠١٣٩٢٠٨٠۴١٣٩٢١٠١۴زن٢٠يکسرهآموزشگاه مناديانالزهرا)
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جدول شماره ٧ – عنوان دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان تهران

مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصرايانه کار حسابداری مالی۶٣٠٣٧٩
کارور عمومی رايانهپايان دوره راهنمايی٩۶١٣٩٢٠٨٠۵١٣٩٢٠٩٢١زن١۵صبحجاويدانمروتی)

۶۵٧٨٣١(DELPHI، VB) مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانبرنامه نويس
آاربر بانك اطالعاتي SQL Server Accessپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٨٠۵١٣٩٢١١١٠زن٢٠يکسرهراهبردالزهرا)

۶۵٧٨٣۶(DELPHI، VB) مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانبرنامه نويس
آاربر بانك اطالعاتي SQL Server Accessپايان دوره راهنمايی۴۶٠١٣٩٢٠٨٠۵١٣٩٢١١١٠مرد٢٠عصرراهبردالزهرا)

۶۶۴٠٢۵CORELDRAW مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانکارور
آارور عمومي رايانه شخصيديپلم۶٠١٣٩٢٠٨٠۵١٣٩٢٠٨١۶مرد٢٠يکسرهبشارت علمالزهرا)

نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٨٠۶١٣٩٢٠٩٠٣زن٢٠عصرسهرهمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )نامشخصپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۶٠۶٣٩
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصمهارت های سالم زيستن (مقدماتی و پيشرفته)۵٩۵٣۴٣

نداردپايان دوره راهنمايی٢٩۵١٣٩٢٠٨٠٧١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠يکسرهطاليه داران دانشمروتی)
مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتآرايش و پيرايش زنانه۶٣٣۶۴۶

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢١١٠١زن١٠صبحغروب بندرشهدای پاکدشت)
مرکز شماره هشت شميرانات (دو منظوره تهرانرايانه کار ICDL درجه ۶۴٠٠٠١٢

نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١١١٣٩٢٠٨١۶زن١٢عصرسپهر تهرانزعفرانيه)
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانراهنمای محلی ۶۴۵۵٩٧

نداردديپلم١۴٠١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢٠٩١۶مرد٢٠يکسرهرهروچمران)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانکاربر نرم افزار اداری۶۵٧٨١٧

آاربر رايانه يا اپراتوري آامپيوترپايان دوره راهنمايی٢٣٠١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠يکسرهراهبردالزهرا)

مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانکاربر نرم افزار اداری۶۵٧٨٢٢
آاربر رايانه يا اپراتوري آامپيوترپايان دوره راهنمايی٢٣٠١٣٩٢٠٨١٢١٣٩٢٠٩٢٨مرد٢٠عصرراهبردالزهرا)

نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٨١٣١٣٩٢٠٩٠٧زن۶عصرگودرزيانمرکز شماره نوزده شهريار ( برادران)تهرانآرايشگر ناخن۶۴۴٩٣۵
نداردديپلم١٠٨١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢١١٠۶زن١۴صبحگلمحمدیمرکز شماره يازده دماوند ( برادران )تهرانشلوار دوز ۵٢٩۶٩٣
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصمديريت و برنامه ريزی امور خانواده۵٩۵٣۴٠

FALSEپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢٠٩٢٨زن٢٠صبحطاليه داران دانشمروتی)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصکاربرد اصول ترافيک معابر و تقاطع ها ( حمل و نقل )۶۴٠٠٨٩

ندارد٢٢١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢٠٩١٩١٨مرد١٠عصرشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهراننورپرداز ۶۴۴۶٣٧

نداردپايان دوره راهنمايی١٧٧١٣٩٢٠٨١۴١٣٩٢١١٠١مرد٢٠عصرنامورچمران)
۶٣۴١٨۴PREMIERE مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانکارور

آارور عمومي رايانه شخصيپايان دوره راهنمايی۴٨١٣٩٢٠٨١۵١٣٩٢١٢٠٧زن٢٠صبحنامورچمران)

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢١١١٠زن١٠يکسرهپيچک سبزمرکز شماره نوزده شهريار ( برادران)شهريارآرايش و پيرايش زنانه۶١۴۴٨٢
نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢١١٢٧زن١٠يکسرهپيچک سبزمرکز شماره نوزده شهريار ( برادران)شهريارآرايش و پيرايش زنانه۶١۴۴٨۶
پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢١١١۶زن١٠يکسرهپيچک سبزمرکز شماره نوزده شهريار ( برادران)شهريارپيرايشگر موی زنانه۶١۴۴٩١

مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصکاربرد اصول ترافيک معابر و تقاطع ها ( حمل و نقل )۶۴٠٠٠٩
ندارد٢٢١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢٠٩٢٨١٨مرد١٠صبحشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)

مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمکار بر مواد و محصوالت شيميايی در آرايش زنانه۶۵٣٠٣٧
نداردديپلم۴١٣١٣٩٢٠٨١۶١٣٩٢١١٣٠زن٢٠صبحبديعهنبی اکرم ص)

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢١٠٢۵زن١٠عصرسويدامرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرآرايش و پيرايش زنانه۶٢١۶٠١
مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتکار بر مواد و محصوالت شيميايی در آرايش زنانه۶٣٣۶۴٨

نداردديپلم۴١٣١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢١٢٠١زن١٠عصرغروب بندرشهدای پاکدشت)
نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢٠٩٢۵زن١۶صبحموسسه بنياد زينب کبریمرکز شماره يازده دماوند ( برادران )دماوندرايانه کار ICDL درجه ۶٣۶٧٢٩٢
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان تهرانطراحی لباس زنانه و دخترانه ۶۵۶٨٧٣

نازک دوز زنانه درجه ٢ديپلم٢۶۴١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢١١١٠زن١٠صبحوالفجرمروتی)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايشگر ناخن۶۵٩۵۶٩

نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢٠٩١٨زن١۶صبحدرافشاننبی اکرم ص)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران نامشخصآرايش و پيرايش زنانه۶۶٠٨۴٩

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٨١٨١٣٩٢١١٠٨زن٢٠صبحعطرياسنبی اکرم ص)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريممتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶١٧٧٠٧

نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٨١٩١٣٩٢١١٠١زن١٨صبحمهديس بانونبی اکرم ص)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصکاربرد اصول ترافيک معابر و تقاطع ها ( حمل و نقل )۶۴٠٠٢۴

ندارد٢٢١٣٩٢٠٨١٩١٣٩٢٠٩٢۴١٨مرد١٠صبحشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريممتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۴۶۵٠٨

نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٨١٩١٣٩٣٠٢٢۵زن١١عصرماهنوسنبی اکرم ص)
نازك دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢٨۴١٣٩٢٠٨١٩١٣٩٢١٠٣٠زن٢٠صبحچمانيمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرخياط لباس زير زنانه۶۴٨٨٧٣
نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٨١٩١٣٩٢٠٩٠٢زن٢٠عصرسهرهمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )نامشخصآرايشگر ناخن۶۶٠۶۴٩
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانپيرايشگر مردانه درجه ۶٣۶٨١٧٢

نداردپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٨٢٠١٣٩٢٠٩٢٧مرد١۶يکسرهالماس غربالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانپيرايشگر مردانه درجه ۶٣۶٨٢۴٢

نداردپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٨٢٠١٣٩٢٠٩٢٧مرد١۶عصرالماس غربالزهرا)
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان تهرانقالی باف درجه ۶۶۵١٩٣٢

نداردپايان دوره راهنمايی۴۵٠١٣٩٢٠٨٢٠١٣٩٢١٢١١زن١۶صبحنجفیمروتی)
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان نامشخصمسئول دفتر۶۶٧٠٧۶

رايانه کار مقدماتی ICDL درجه١ديپلم٧٠١٣٩٢٠٨٢٢١٣٩٢٠٩٢٧زن٢٠صبحطاليه داران دانشمروتی)
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پيشنيازحداقل تحصيالتپايان دورهشروع دوره

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

مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتپيرايشگر موی زنانه۶٣٩۴٨٩
پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٨٢٧١٣٩٢١١١۴زن٢٠عصرشرکت تعاونی زيبارويانشهدای پاکدشت)

مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتآرايشگر ناخن۶٣٣۶١٨
نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٨٢٨١٣٩٢١٠١٧زن١۶عصرآدنيسشهدای پاکدشت)

مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶۴٩٨٩٩
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٨٢٩١٣٩٢٠٩٢۴زن١٢عصراليزانبی اکرم ص)

پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٨٢٩١٣٩٢١٠٠٧زن٢٠عصربهترانمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرپيرايشگر موی زنانه۶۵٧٣٢٣

مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانآرايشگر ناخن۶١٧٧٣۴
نداردپايان دوره راهنمايی۶٠١٣٩٢٠٩٠١١٣٩٢٠٩٢٧زن١٠صبحکفشدوزک ٢چمران)

نداردپايان دوره راهنمايی٣٧٧١٣٩٢٠٩٠٢١٣٩٢١١٢١زن١۵يکسرهروياي زيبامرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )تهرانآرايشگر موی زنانه۵٩۴٧٧۴
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانخياط لباس شب و عروس ۶٢٣٢۶٧

نازک دوز زنانه درجه ٢پايان دوره راهنمايی٢١۶١٣٩٢٠٩٠٢١٣٩٢١١٠٨زن٢٠صبحاعتمادچمران)
مرکز شماره پنج تهران ( برادران شهيدان تهرانرايانه کار ICDL درجه ۶٢۶٣٨٧٢

نداردديپلم٣٢١٣٩٢٠٩٠٢١٣٩٢٠٩٢۵مرد١۵عصرجاويدانمروتی)
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد نامشخصپيرايشگر موی زنانه۶٢۴٢٧۶

پيرايشگر ابرو و صورت زنانهپايان دوره راهنمايی١٨٨١٣٩٢٠٩٠٣١٣٩٢١٠١٩زن١٠صبحنقره نگارچمران)

نداردپايان دوره راهنمايی٧۵١٣٩٢٠٩٠٣١٣٩٢٠٩٢۴زن٢٠عصرچمانيمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرپولک و منجوق دوز۶۴٨٨۵٢
مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد نامشخصراهنمای موزه ۶٣٧٧۴١

مهارت خواندن متون فني مرتبطديپلم٢٨٠١٣٩٢٠٩١٠١٣٩٢١١٠٨مرد١٨عصرسيماي مهارتچمران)

مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶٣٩۴٩٢
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٩١١١٣٩٢١١٠۵زن٢٠صبحشرکت تعاونی زيبارويانشهدای پاکدشت)

۶۵٠۵١٣CORELDRAW مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتکارور
آارور عمومي رايانه شخصيديپلم۶٠١٣٩٢٠٩١٣١٣٩٢٠٩٢۴زن١۴عصرنيک آموزشهدای پاکدشت)

مرکز شماره شانزده پاکدشت ( برادران پاکدشتکار بر مواد و محصوالت شيميايی در آرايش زنانه۶٣٣۶١۶
نداردديپلم۴١٣١٣٩٢٠٩١۶١٣٩٢١٢٢٧زن١۶عصرآدنيسشهدای پاکدشت)

مرکز شماره نه تهران ( برادران شهيد تهرانعکاس ديجيتال۶٣۴۴٠٠
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٠١٣٩٢٠٩١٧١٣٩٢١٢٠۴مرد٢٠عصرنامورچمران)

نداردپايان دوره راهنمايی٢٨۶١٣٩٢٠٩٢١١٣٩٢١٢٠۴زن١۵صبحراضیمرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )اسالم شهرمتعادل ساز چهره زنانه ( آرايش صورت )۶۵۶٠٢٩
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايش و پيرايش زنانه۶۵٩۵٧۶

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٩٢١١٣٩٢١٢١١زن١۶صبحدرافشاننبی اکرم ص)
مرکز شماره بيست رباط کريم ( برادران رباط آريمآرايش و پيرايش زنانه۵٢٣۴٧٣

نداردپايان دوره راهنمايی٣٢٣١٣٩٢٠٩٢۵١٣٩٢١٢٠۴زن١٢يکسرهاليزانبی اکرم ص)
نداردپايان دوره راهنمايی١٢٧١٣٩٢٠٩٢۵١٣٩٢١٠٢٨زن١۵صبحروياي زيبامرکز شماره پانزده اسالمشهر ( برادران )تهرانپيرايشگر ابرو و صورت زنانه۶٠۴٩١۵
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران نامشخصکاربرد اصول ترافيک معابر و تقاطع ها ( حمل و نقل )۶۴٠٠٩٢

ندارد٢٢١٣٩٢٠٩٢۶١٣٩٢١١٠٨١٨مرد١٠عصرشرکت مهندسی ايران تفالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانپيرايشگر مردانه درجه ۶٣۶٨٣۴٢

نداردپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٩٣٠١٣٩٢١١٠٩مرد١۶يکسرهالماس غربالزهرا)
مرکز شماره سيزده تهران ( خواهران تهرانپيرايشگر مردانه درجه ۶٣۶٨٣۶٢

نداردپايان دوره راهنمايی١٨۴١٣٩٢٠٩٣٠١٣٩٢١١٠٩مرد١۶عصرالماس غربالزهرا)
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آدرستلفننام شھرستاننام مرکز

برادران ) شھرری- سھ راه ترانسفور-خ پاالیشگاه -خ انبار نفت88-55228158-021شھرریمرکز شماره ھفده شھرری (
برادران شھدای پاکدشت) دو راھی یبر - بلوار شھید قمی - نقشینھ سوم ساختمان 36032383-021پاکدشتمرکز شماره شانزده پاکدشت (

فیروزکوه - میدان سپاه -انتھای خیابان شھید فامیلی76444491-021فیروزكوهمرکز شماره بیست و شش فیروزکوه (دومنظوره)
ابتدای باقرآباد جنب آتش نشانی مرکز سنجش و ارزشیابی36277128-021ورامینمرکز شماره بیست و پنج  ورامین (برادران شھید مفتح)

دومنظوره  اقدسیھ) مینی سیتی-شھرک البرز- انتھای خ البرز22496363-021تھرانمرکز شماره بیست و یک تھران (
برادران نھ دی) اتوبان کرج- پیکان شھر8-44182115-021تھرانمرکز شماره ھیجده تھران (

برادران شھیدان مروتی) نازی آباد-خ شیر محمدی-پشت پارک سردار جنگل- روبروی 55346722-021تھرانمرکز شماره پنج تھران (
دومنظوره) شھر پردیس - میدان عدالت- انتھای فاز سھ76280080-021تھرانمرکز شماره سی پردیس  (

برادران شھید سھی) میان بھمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده بھ چیت ساز10-5561809-021تھرانمرکز شماره دو تھران (
میدان بھمن- خیابان دشت آزادگان - روبروی بیمارستان FALSEتھرانمرکز شماره سھ تھران (دو منظوره آزمون)

برادران شھید رھبری) جاده قدیم قم - بعد ازکھریزک - مھدی آباد - جنب مسجد56547007-021تھرانمرکز شماره شش کھریزک (
برادران شھید مھمانچی) میدان بھمن ابتدای بزرگراه بعثت نرسیده بھ چیت سازی8-55661807-021تھرانمرکز شماره یک تھران (

خواھران ) شھرک اندیشھ - خ فرھنگیان - انتھای خ65567133-021شھریارمرکز شماره نوزده شھریار ( شھریار - فاز 3
برادران شھید مطھری) اتوبان کرج - جنب پیکان شھر44195057-021تھرانمرکز شماره ھفت تھران (

دومنظوره) متری شورا46869370-021شھر قدسمرکز شماره بیست و نھ شھرقدس ( شھر قدس- بلوار 30
پ33327033تھرانمرکز آموزش در صنایع آگاھان نیرو شھریور نبش خ شھید شھبازی (تابنده) میدان شھدا- 17

خ ولیعصر-خ آصف - خ بھزادی -خ میرزایی جنب مرکز توان22185275-021تھرانمرکز شماره ھشت شمیرانات (دو منظوره زعفرانیھ)
شھرستان بھارستان- نسیم شھر - میدان شھید رجایی - کو56773560بھارستانمرکز شماره بیست و ھشت بھارستان (دومنظوره)

خواھران الزھرا) خیابان آزادی - قبل از میدان آزادی - خیابان شھید قا7-66037345-021تھرانمرکز شماره سیزده تھران (
برادران شھید بھرامی) چھار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده بھ میدان 1-66644750-021تھرانمرکز شماره چھار تھران (

برادران شھید چمران) سھ راه افسریھ- میدان آقا نور - شھرک مشیریھ -بلوارب41-33473839-021تھرانمرکز شماره نھ تھران (
بلوار یافت آباد - بلوار معلم - بین بازر مبل ومیدان2166639493تھرانمرکز شماره چھار تھران (خواھران پروین اعتصامی)
برادران شھید قمی) ورامین - پیشوا - مبدان شھید اردستانی36722827-021ورامینمرکز شماره ده پیشوای ورامین (

برادران ) دماوند - گیالوند - بلوار شھید بھشتی-جیالرد باالتر 76321515-021دماوندمرکز شماره یازده دماوند (
اسالمشھر - خیابان زرافشان2353332-0228اسالم شھرمرکز شماره چھارده اسالمشھر (خواھران)
برادران ) اسالمشھر -خیابان زرافشان-بعد از پارک ندایی2340519-0228اسالم شھرمرکز شماره پانزده اسالمشھر (

برادران) شھریار - شھرک اندیشھ فاز 3- خ توحید - انتھای خ شاه65552057-021شھریارمرکز شماره نوزده شھریار (
خواھران) شھریور - بلوار شھرداری- روبروی ب5221515-0221دماوندمرکز شماره بیست و دو دماوند ( دماوند - میدان 17

برادران نبی اکرم ص) رباط کریم - جاده رباط کریم شھریار - ابتدای جاده رو56339222-021رباط كریممرکز شماره بیست رباط کریم (

– آدرس مراکز آموزشی استان تھران جدول شماره 8
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خ زرافشان - بين ك 28 و 30 پ 532 ط همكف9193122894آذرنگاسالم شهر

اسالمشهر.خ آيت اله كاشاني.جنب سينما فجر.پ77.ط561205191آرمان گستراسالم شهر

اسالمشهر جنب سينما2156126110آرمان گستر2اسالم شهر

اسالم شهر.سرنوري.روبروي اداداره برق.پ 896.ط اول56369318آموزشگاه فرياراسالم شهر

اسالمشهر.شههرك ايرانشهر(باغ نرده).ك6.پ9.ط همكف2156141002ايزدياسالم شهر

سر نوري - كوچه شهيد طهماسبي پ 1 ط 563662142باران علوم اسالمشهراسالم شهر

م هفت تير ك بختيار پ 95 ط همكف2188328346بانو رحيمياسالم شهر

خ مطهري-ك17-پ99-ط زيرزمين9356569931بانوي آريايي نواسالم شهر

خيابان علي ابن ابيطالب ك 15 پ 25 ط اول56359719بهتراناسالم شهر

خيابان 20 متري امام خميني ك عرفان يكم پ 5636090930بيدختياسالم شهر

مهديه.ك 35.پ93.ط همكف3173537تالشاسالم شهر

اسالم شهر.چهاردانگه.خ ش فارسيان.جنب ك ش اكبري.پ151.ط زيرذزمين55259888توتياي چشماسالم شهر

خيابان زرافشان نبش ك 13 پ 563555809تيبااسالم شهر

اسالم شهر.خباغ فيض ك 23 پ 48 ط همكف56352285تك پريماهاسالم شهر

واوان - خ بهشتي پ 5616963860جوانان خالقاسالم شهر

شهرك چهار دانگه - خ شهيد هيدخ گلستان 5 شهيد فعله گري پ13  ط همكف55240772حافظيهاسالم شهر

اسالمشهر.واوان.بلوار مدرس.روبروي پاسگاه.خ گلبرگ.بن بست 1/10.پ2.ط همكف56177555راضياسالم شهر

قائميه -   ك 23   پ 181 ط همكف56471320روياي زيبااسالم شهر

اسالم شهر.خ آيت اله كاشاني.جنب امالك تاج محل پ 309 طبقه زير همكف56150501زرين بانواسالم شهر

شهرك واوان - ميدان امام خميني - خ شهيد بهشتي - خ شهيد چمران جنوبي - بن بست 2 توسكا پالك 912572367113ساحل آبياسالم شهر

اسالم شهر.ميان آباد.خ استاد شهرياري.جنب خ بهار.پ 45.ط همكف56550544ساعداسالم شهر

باغ فيض ك 18 پ5 ط همكف2352257سراي نيلوفراسالم شهر

اسالمشهر.خ باغ فيض.ك 4.پ9.ط زيرزمين56372201سراي ماهاناسالم شهر

اسالمشهر.خ باغ فيض.ك3.پ15.ط563768801سفير فردااسالم شهر

شهرك قائميه ك 26 پ 02287-2460516سهرهاسالم شهر

باغ فيض ك 9 پ 5636395845سويدااسالم شهر

شهرك گلها - خ مادر پ 224961048سپهر آرااسالم شهر

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

اسالم شهر.محمديه.روبروي بيمه مركزي.پ465.ط اول56149730صنعت پوياگراناسالم شهر

اسالم شهر.واوان.بلوار منتظري.پ 5617058234طراحان هنراسالم شهر

بلوار بسيج بعد از زير گذر روبروي درمانگاه امام خميني ساختمان سپهر9126074801علوم آتيهاسالم شهر

اسالمشهر سرنوري كوچه شهيد طهماسبي ط دوم موسسه مالي و اعتباري مهر9123786065فرآيندبرتراسالم شهر

اسالمشهر.خ ش كريمي.ك برادران ش نيك بخش.پ13.ط زيرزمين55240258فراسوي دانشاسالم شهر

چهاردانگه - گلشهر - ميدان شهداء  خ بهشتي -روبروي مسجد-ساختمان پزشكان-طبقه 3-واحد 91252138339فروغ انديشهاسالم شهر

خ كاشاني نبش 18 پ 250 ط 21561549901اطالعات برادران انديشمنداسالم شهر

اسالم شهر.خ مهديه بين كوچه 10و12 طبقه فوقاني داروخانه دكتر كريمي پ2246943261قصر كيمااسالم شهر

شهرك قائميه - فلكه دوم نبش ك 21 پ 56492062232كنكاشاسالم شهر

خ علي ابن ايطالب بين ك 25 و 27 پ 296 ط زيرزمين56344122مرواريد سرخاسالم شهر

اسالمشهر - شهرك قائميه - ك 15/1 پ 9124375297124مسئله داناسالم شهر

خيابان 20 متري امام خميني خ ابوذر پ 56368057244مسرتاسالم شهر

اسالم شهر.ايستگاه سرنوري.حد فاصل خيابانهاي مدني و رحماني پالك 563493161247معين نواسالم شهر

اسالم شهر.شهرك مهديه.ك23.پ83.ط همكف56139620مهبانواسالم شهر

زرافشان بين ك 19 و 21  پ 56358955479مهرآذراناسالم شهر

اسالم شهر.چهاردانگه.شهرك مطهري.خ ش جان زميني.ك ملكي.پ 42.ط اول و دوم55254245مهيافناسالم شهر

خيابان باغ فيض نبش ك 563500154مژگاناسالم شهر

اسالمشهر.خيابان زرافشان كوچه 9 پالك 5636317911نادري مهراسالم شهر

اسالمشهر باغ فيض بين كوچه 27 و 29 پالك 56363157101نخبگان خالقاسالم شهر

خيابان 20متري امام خميني -بين كوچه 3 و 5 -پالك56342728221-56361156نخبگان دقيقاسالم شهر

اسالمشهر.شهرك قائميه.ك3/11.پ61.ط همكف56467451نقش هستياسالم شهر

خ 20 متري امام خميني بين ك 3 و 5 پ 235 ط اول56350555نوآوران خودرواسالم شهر

اسالم شهر.چهاردانگه.خ ش هيدخ.ك ش بازداري.پ53.ط زيرزمين55264534نيك بيناسالم شهر

شهرك قائميه ك 36 پ 5647964332هنر هستياسالم شهر

اسالم شهر.20 متري امام خميني.ك 6.پ 44.ط همكف56362521هوشياراسالم شهر

اسالمشهر.ايستگاه سر نوري.نبش ك ش طهماسبي.پ6.ط دوم56363338پارس صنعتاسالم شهر

اسالمشهر - 20 متري امام خميني - خ شهداء - ايستگاه شيشه بري - پالك 56120385133چمانياسالم شهر
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– معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان تهران 9 جدول شماره

اسالمشهر سر نوري روبروي اداره برق ك الدن پ21563551663كاوشگران ايراناسالم شهر

اسالم شهر.خيابان امام محمد باق(ع).نبش ك 23ش سيد جواد هاشمي.پ55.ط اول56361329كلبه توتيااسالم شهر

اسالمشهر.چهاردانگه.بزرگراه آيت اله سعيدي.خ 18 متري هيدخ.گلستان16.گلستان 15 شرقي.پ5525134135كلبه فرشته هااسالم شهر

خ زرافشان ك 1 پ 55 ط 4 واحد 563643927گره زريناسالم شهر

اسالم شهر.خ باغ فيض.ك11.پ17.ط همكف56371406گيالساسالم شهر

نياوران خ پورابتهاج ايستگاه كاشانك جنب سوپرگوشت سهرابي پ2222855533آئينه روشنتهران

پيچ شميران خ نورمحمدي كوچه عشقي كوچه پيراسته پ 217753108812آبنوستهران

بلوارفرودس-خ پروانه جنوبي-ك25-پ441270982آبگينهتهران

م نبوت-خ آيت -خ چمن شرقي-نبش م 42-پ 779202696-021آبيتهران

تهرانپارس تقاطع بزرگراه رسالت و اتوبان  شهيد بافري پ140ط3واحد91248673427آترينتهران

ميدان هفتم تير - خيابان كريم خان زند - خيابان حسيني - پالك 27 - واحد 883493786آتيه دارانتهران

تهران يافت اباد -ميدان پژوتن خيابان بابايي 8متري عابديني پالك6679470878-021آتي مهرتهران

تهرانسر بلوار اصلي بين خيابان 4 و 6 ساختمان ايرانيان واحد 445313767آتيه سبزتهران

ميرداماد روبروي برج آرين نبش شمس تبريزي شمالي پ22792713187-021آتيه هنرتهران

تهران ميدان آزادي جاده مخصوص كرج شهرك فكوري بلوك 16 ط همكف واحد21446654367آدليمتهران

يوسف آبادنبش خ هفتم پ37 ط887072111آذين گرتهران

تهران . بين متروي سرسبز و خيابان فرجام . روبه روي بانك ملت . پالك 940 . زنگ دوم77805073آراد علمتهران

خ آيت اله كاشاني نبش خ مهران پ 2 واحد 20 ط سوم2144040148آراشيدتهران

تهران - تهران - جنت آباد جنوبي - خ 12 - ساختمان نگين - طبقه 21444067604آرانابتهران

تهران-سعادت آباد چهار راه سرو ضلع جنوب شرقي ميدان ساختمان آرمن پالك 56 طبقه 4 واحد 21220899447آرايش پيرايش سحرآفرينتهران

خ وليعصر م منيريه  اول خ ابوسعيد-بعد از بانك صادرات- پ55387029218آرايهتهران

وليعصر-نرسيده به م ونك-روبروي گاندي 14 پ 2546 طبقه سوم واحد 8879653412-021آرتمنتهران

يافت آباد بلوار معلم شهرك صاحب الزمان خ آبشا120آرتينتهران

شهرزيبا-بلوارتعاون-خ شربياني-كوي نگين-پ 214410847913آرسيتهران

ستارخان،خيابان دكتر حبيب اهللا،جنب پنجم غربي دريان نو،ساختمان پزشكان2000،طبقه 3،واحد21665145984آرمان گرتهران

م خراسان -خ 17 شهريور جنوبي -نرسيده به تيردوقلو-جنب پاساژتكتم -پ ق 1599-پ ج 576ط اول -واحد 335204712-021آرنگتهران

خ طالقاني نرسيده به بهار مقابل بيمارستان 502 ارتش پ463 ط5 واحد8884036010آريا دوختتهران
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– معرفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان تهران 9 جدول شماره

جواديه خ شهيد دارابي ك بابك مومني(بازارجه)پالك 5566701317-02155666917آرياگسترتهران

خ آذر بايجان بين خوش و رودكي پ 4796-02166371572آرينتهران

حكيميه بلوار بهار پ 77003637209آرين بانو اتهران

م خراسان مقابل مدرسه راهنمايي شهيد چمران كوچه شهيد دهلوي پ 3372513121-021آزرمتهران

خ دماوند-خ اتحاد-خ 19-پ 7734992535آسانسور ساز ي دماوندتهران

يوسف آباد-نبش خ 6-ط اول2188957494آسمانتهران

فرجام شرقي ك شهيدساجدي پ2177864822291آسمان ابيتهران

مطهري-بعد از سليمان خاطر-نبش اورامان-پ 144-ط اول-واحد 091983018572-88303017آفتاب علمتهران

پاسداران- نرسيده به برج سفيد-روبروي بوستان سوم-پ 202-واحد 227765298آفتاب گونتهران

خ مطهري روبروي باشگاه بانك سپه ك44 ط21884515212آفروديتتهران

م انقالب-م فردوسي-خ ايرانشهر-پ 1-ط اول88829355-021آفرين نوتهران

بلوار كشاورز- جمازاده شمالي- به سمت پايين-نبش ك نيلوفر-پ 301-واحد665627594آاللياتهران

خيابان كارگر جنوبي پايين تر از چهارراه لشگر خيابان آقاباالزاده پالك5 واحد554018271-21آمودتهران

خيابان سعادت آباد- ميدان كاج بعد از پل نيايش- خيابان 27 شرقي- پالك 4- واحد 91228398074وزشگاه آرايش  وپيرايش كتتهران

تهران-منطقه 4-بزرگراه رسالت شرق- بعد از تقاطع اتوبان باقري - بعد از خيابان رشيد - بعد از خيابان گلشني-جنب بانك تجارت-پالك 223-طبقه اول شرقي-واحد778799092آموزشگاه ايران كيمياتهران

كارگر شمالي-خ فرصت شيرازي-نرسيده به جمالزاده-پ 6693529036وزشگاه بازرگاني خارجي مهرتهران

تهران- خ آزادي خ دكترهوشيار پالك 18 آموزشگاه خجسته2166034495آموزشگاه خجستهتهران

جنت اباد جنوبي- باالتر از مجمع تجاري سمرقند- مابين كوچه نوبختي و گلستان- پالك 134 - طبقه اول -واحد يك44459426موزشگاه مراقبت زيبايي نيوشتهران

تهران - خيابان كارگر شمالي باالتر از جالل آل احمد-روبروي پست و مخابرات قدس-نبش خيابان 13-پ 567-ط اول88025670زشگاه مراقت و زيبايي پرطالتهران

تهران، ستارخان، خيابان خسروجنوبي، نبش كوچه اتابكي مهر، پالك4426844036آموزشگاه مناديانتهران

تهران - نازي آباد- خيابان نيكنام جنوبي پالك 550811296آموزشگاه نقديتهران

آزادي خ جيحون بين هاشمي و امام خميني پ216680934363آهوتهران

اسالمشهر باغ فيض كوچه19پالك 21563574105آهو2تهران

اتوبان رسالت - خيابان دردشت -ايستگاه دفتر- پ 107- طبقه دوم77901615-021آوازهتهران

جنت آباد شمالي خ گلستان شرقي پ46 روبروي سنگكي2144816992آواي بارانتهران

ميدان آزادي ميدان فتح سه راه آذري شهرك توحيد جنب كتابخانه توحيد66289455آواي علمتهران

قيطريه شمالي-م اندرز كو-خ برادران سليمان غربي-س 133-ط سوم-واحد 21222154749آينه زيباييتهران
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سعادت آباد-خ يكم برج سهند پ24 واحد2122074113a18آگرينتهران

فلكه دوم صادقيه -بلوار كاشاني-خيابان جنت آباد-نبش كوچه باستور-بالك1-طبقه اول44060075آي تك نوتهران

مهرآباد جنوبي-20متري شمشيري-خ جواد ملكي-ك پاكزاد-پ 1-ط اول-66616567آي سوداتهران

بزرگراه رسالت خ استاد حسن بنا شمالي ك مقدم 22843420آيديناتهران

پايين تر از ميدان امامت خ امامت نبش خ عبدالعظيمي پ 77151273101-021آينده برترتهران

پيروزي خ پنجم نيروي هوايي دور فلكه اول نبش فرعي 5/24 پ 7748474911-021آينده سازانتهران

خ ايران خ پور زرگري جنب غير انتفاعي صالحه پ 119 ط 1 و 335126402-021آيين وصالتهران

تهران جنت اباد باالتداز چهارباغ روبروي بانك مسكن مجتمع فراز ط همكف واحد 21444488572ابرسفيدتهران

شميران خ برادران واعظي خ حكمت ك ش محسن كريمي پ2220889815ابريشم طالييتهران

تهران انتهاي خ ستارخان بعد از برق آلستوم ايستگاه دفتر پ2144208466555احمديتهران

همت غرب خ شهيدكامران كبيري باالتر ازورزشگاه خرمشاد پ 214442861426ادباتهران

فلكه دوم صادقيه - بلوار آيت اله كاشاني - بعد از پل نابينايان - اول كوي مهران - سمت چپ - پالك 4 اصلي2144076710اديبيتهران

فرمانيه چيذر ساختمان پزشكان جنب بانك مسكن پ32ط2واحد226794554اراپادتهران

خ وليعصر چهار راه امير اكرم خ لبافي نزاد ك باقري پارسا پ1ط1و2و21669683813اراكستهران

شهرك غرب،بلوارفرحزادي،خيابان 18متري مطهري،(تره بار)،خيابان ده متري،بوستان 2شرقي،پالك 12ارزنده1تهران

خزانه بخارايي خ ابريشم پ2155185005186ارس خودروتهران

م انقالب-خ كارگر شمالي-نرسيده به بلوار گشاورز-خ قدر-پ 6-ط 2-واحد 665670434ارساتهران

تهرا نپارس بلوار مطهري پ 77860799162ارغوانتهران

خ اسدآبادي خ 46شرقي پ10/1 واحد514-02188622874ارنيكاتهران

تهران بلواراشرفي اصفهاني خيابان شهيد مخبري09126810793-44442457ارژنگتهران

تهران2144840579اركيدهتهران

فالح نبش چهارراه سجاد شمالي مجتمع گل سار كوچه خمسه پالك 39 واحد 21662172144اريكه پايدارتهران

نارمك فرجام شرقي خ سراج گلستان هفتم غربي پ7787074046_77888071ازمودهتهران

نارمك خ سمنگان پ 77192772557-021استعداد درخشانتهران

جاده قديم كرج_پشت كارخانه شيرپاستوريزه_17شهريور_15متري دوم جنوبي_پالك 2166794521190اسديتهران

ميني سيتي سه راه ازگل كو چه 3 پ 0213-22481109اسوه زمانتهران

خ گرگان ايستگاه روشنايي پ 775509991132اشلتهران
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م هفت حوض-خ جانبازان غربي-ك صفايي -ك ايزدي -پ 884145728-021اصل گلتهران

خ 17 شهريور چ شمس (چهارراه دروازه دوالب ) ساختمان گنج ط 1 واحد 2 پ ق 1084 پج 1217 تغيير محل: سه راه تهرانپارس -نرسيده به فلكه اول- روبه روي تاالر ياران محمد -پالك 9-طبقه اول جنوبي77878724-021اعتمادتهران

خ قصرالدشت بعد از چهارراه بوستان پ2166881958521افتاب هستيتهران

قصرالدشت مابين بوستان سعدي وهاشمي پالك 2166881958523افسون آراتهران

خ دربند-امامزاده قاسم-مجموعه فرهنگي شهربانو-ط اول22713673افسون زيباييتهران

وليعصر-نرسيده به ونك-پ 2451-ط دوم-واحد 888828904-021افسون گلهاتهران

تهران-بلوار آيت اله كاشاني-بلوار آسيا-نبش جنوب غربي تقاطع شربياني-پالك 8/6 -طبقه 21441716181افشيدتهران

اتوبان افسريه - 20 متري افسريه - بين 15 متري اول و اتوبان پ 3314818214-021افضليتهران

سهروردي شمالي م شهيد قندي پ3ط همكف واحد8851218621افق تهرانتهران

خ وليعصر-ابتداي مقدس اردبيلي-بعداز فرمانداري-سمت راست-پ2288235914افق سالمتيتهران

فلكه اول صادقيه- بين بانك سامان و تجارت-پالك 1108- طبقه دوم2144241538افق نوتهران

م رسالت -خ هنگام -باالتر از سازمان اب - نبش 12 مركزي - پ393 - ط همكف77279452افق همراهتهران

خ انقالب جنب بانك پارسيان پ2188927542689اقبالتهران

م ونك خ مالصدرا بعد از پل كردستان پ 47 ط زير همكف2188611574الخوارزميتهران

خ آزادي خ دكتر هوشيار نبش ك تاجيك پ 104 ط 21660387782الماس غربتهران

جردن نبش عاطفي برج صبا ط دوم2122055802الماس نشانتهران

مرزداران نرسيده به 35 متري الله پ9 ط اول جنوبي واحد 442488971-44270617الميراتهران

اتوبان نيايش بين جنت آباد و شاهين بعد از بازار موقت ك شاهد سوم  پ 1 واحد 21444648802الهامتهران

يوسف آباد-خ دوم-پ9-واحد9-ط سوم2188970804الهام آراتهران

فلكه دوم تهرانپارس فرجام چهار راه خاورجنب بانك صادرات 18 پ124ط همكف (تغيير مكان: تهرانپارس-بلوار پروين-باالتر از م 204 غربي-ك شهيد گودرزي-پ 4-ط اول )77454763الهام بانوتهران

كيانشهر - خ ش علي ابراهيمي -  ابتداي خ ش قره داغي - پ ق 239-پ ج 67 تغيير محل  : كيانشهر خ ش قره قربا نزاده پ 3360595440-021الهه هنرتهران

ميني سيتي جاده لشكرك ك شهيد رزمندگان ط224571871امير بهادرتهران

فلكه چهارم تهرانپارس خ وفادار شرقي خ صاحب الزمان پ17 واحد4 ط اول77385538-021اميري نگارتهران

آرياشهر ستاري نبش بنفشه5 واحد21444323052اناهيدتهران

بلوار كشاورز-خ 16 اذر-پ 68-ط سوم88958053انتخاب نيكانتهران

تهرانپارس-اتوبان شهيد باقري-نبش 200 غربي-پ 77881519144انديش گسترتهران

بزرگراه ارتش-كوي نفت-خ نخل-روبروي دانشگاه پيام نور-پ 7-ط دوم-واحد 72-22440756-021انديشه نابتهران
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ونك- خ گاندي- نبش اتوبان همت- ساختمان لدرلي-پ1(سعادت آباد- باالتر از ميدان كاج- پ136- ط4 واحد19)9122267499اوژنتهران

ميدان ابوذر-ميدان بهاران-ابتداي خ سجاد جنوبي-پ 21-ط اول09125129128-0215572801ايثارتهران

خ فاطمي جنب سازمان آب خ شهيددائمي ك خجسته پ49 ط اول88976978-88960476ايران آذينتهران

تهران نو م لوزي خ ش خشي نبش فرعي36/10پ ق 162 پ ج 130 ط اول جنوبي77431873-021ايران باستانتهران

كيلومتر 11جاده مخصوص تهران كرج انتهاي خ 29 پ 4 شركت تهران مو كد پستي112706342861399814811-ايران واالتهران

فلكه دوم صادقيه-ابتداي خيابان تقديري-پالك 2 واحد440604353ايران پردازانتهران

شهرك وليعصر خ ش بهرامي جمب بانك انصار مجتمع ياران پ 207 واحد 21662032134ايران گلتهران

ميدان هفت تير خ شهرود پ 5 ط883153091ايرانيانتهران

ستارخان -بين پل ستارخان وبرق آلستوم-نبش كوچه رحيمي اصل(سازمان دارايي)-ساختمان مينا-پالك675-طبقه زير همكف--02144258834و144248023ايرانيان اديبتهران

شهرك ره آهن بلوار امبركبير بعد از چهارراه گلها نرسيده به بانك صادرات پ 35 ط همكف2144706526ايرساتهران

تهران -ضلع جنوب غربي ميدان المپيك - كوچه 27 (اداره برق) - جنب مدرسه سما - پالك 214411611720بازتاب علمتهران

خيابان آيت اله كاشاني نبش مهران ساختمان مهران طبقه اول واحد214409609612باغ بهشتتهران

بلوار مرزداران خ سپهر نبش خ زاگرس شرقي پ 21442825211608بانو آريستهران

نارمك م نبوت كوچه عظيمي نيا پالك 37 واحد 7793373-021-77927702-بانو آشوريتهران

خيابان آزادي - خيابان بهبودي - سه راه مستعانيه - جنب پيتزا روز - پ 151 ط 1 واحد 660395872بانو احمد پورتهران

خيابان قزوين خيابان فرامرز تهمتن نبش كوچه خليل رستمي پالك 215514685597/1بانو اميريتهران

سعادت آباد ميدان سرو خ پاكنژاد شمالي خ پيام روبروي شهروند بهرود خ 17 تقاطع اول سمت راست درب اول پ212211464520بانو بهشتتهران

خ قزوين خ ش سبحاني خ ش عابدين نوري پ2155767376322بانو حسينيتهران

تهرانپارس خ جشنواره خ زهدي 20 متري وليعصر جنب داروخانه عرفان شرق پ 9ط 2واحد 777948536بانو حقيتهران

تهران-بلوار مرزداران خ نارون پ1282 ط21442827411بانو خلچتهران

فلكه سوم تهران پارس خ 196غربي پ77885095102-021بانو دانشتهران

خ جمهوري خ اوستا بين اروميه و كلهر بن بست جامه 4 واحد664272991بانو ذوالفقاريتهران

ميدان ابوذر (فالح)20متري ابوذر غربي خيابان قفيلي خيابان گودرزي سازمان آب سابق پالك 215514477784بانو رضاييتهران

خ دردشت پايين تر از مترو نرسيده به چ گلبرگ نبش اوليايي پ 411 ط 3 واحد 772508166-021بانو روشناييتهران

دولت اول اختياريه جنوبي ك رضا ييان پ 4 واحد 226041101بانو روژانتهران

پيروزي اول نيروهوايي بعد از حسينيه خوانساريها دست چپ پ 216 ط 774664642-021بانو زنديتهران

سيد خندان- ابتداي 45متري رسالت- نرسيده به خ دبستان- پ8846911215بانو زنگنهتهران
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افسزيه-15متري دوم-نبش خ 25-و26-پ 461-ط 1تغييرمحل:انقالب-فرصت -پيام آوران -پ 13-واحد همكف33187309-021بانو ستايشتهران

چهارراه وليعصر  اميريه پ2155371321341بانو شقايقتهران

خ قلعه مرغي خ ابوذر بعد از مسجد محمدي روبروي رنگ فروشي بن بست 2پ 556754431بانو صادقيتهران

خ وحدت اسالمي ك ش فرزين نبش كوچه كيوان پ21446620531بانو عطاييتهران

پاسداران چهاراه پاسداران خ مغان خ مژده22853196بانو فالحيتهران

خ شريعتي-انتهاي پليس-خواجه نظام الملك-ك جهان بين-ك سليمي-پ 884464022بانو ماناتهران

خزانه بخارائي نرسيده به فلكه اول ك اميرحسني پ5534487222بانو ميرزاييتهران

خ پيروزي خ پرستار الدن غربي خ زهره وند پ 28 ط 774775411-021بانو نظريتهران

خ شوش شرقي خ قاسم مهاجر خ طيب ك نقي زاده ك لي الزي  پ 337385482-021بانو نوريتهران

تهران نو خ مسيل باختر - سهيليان جنوبي - خ 84- پ 34 - تغييرمحل : تهران نو -مسيل باختر-خ انصاري فر-ضلع غربي پارك تسليحات -پ 10 -ط 1  تلفن:7781943577825132-021بانو هنرمندتهران

تهران - بلوار فردوس - خ وليعصر - ساختمان ايران - پالك 56- واحد 897-02144954588بانو يعقوبيتهران

خ دماوند تهران نو بعد از ايستگاه سبالن نبش خ وكيل باشي روبروي خ بخت آزاد پ 852 ط 2 جنوبي77696729-021بانو چمن آراتهران

خ ستارخان خ حبيب الهي نبش 8 دريان نو پ216652588121بانواعالييتهران

خيابان وحدت اسالمي نرسيده به ميدان وحدت اسالمي كوچه فرزين نبش كوچه كيوان پالك 215516777417بانوعطاييتهران

خيابان آيت اله كاشاني = كوي شاهين - خيابان پيامبر - خيابان جهاد اكبر - كوچه 11- پ 4407038622بانووركيانيتهران

بلوار اشرفي اصفهاني ،خيابان باهنر،خيابان كاشفي نيك، پالك 02118 44042344بانووزيريتهران

شهرك ژاندارمري بلوار مرزداران بعد از پل يادگار امام خ 35 متري الله خ الله هشتم پ18 زنگ21442328981بانوكرمانيتهران

فلكه دوم صادقيه - بلوار فردوس شرقي - پالك 308 - واحد 21440845884بانوگنجيانتهران

م نبوت خ گلبرگ شرقي خ الدن جنوبي مصطفوي پ11 ط اول2177921921بانوي شهرتهران

فلكه دوم صادقيه بلوار فردوس شرق نرسيده به حسن آباد پالك 375 طبقه 2 واحد21440588718بانوي فردوستهران

تهران-جيحون بعد از دامپزشكي نبش كوچه شعباني پالك631 واحد 663649993-021بانوي هستيتهران

تهران-شهرك گلستان-انتهاي بلوار امير كبير-بعداز4راه هاشم زاده-پ277-واحد21447205062بانوي گلستانتهران

تجريش ابتداي وليعر پ227375433بخشندهتهران

پيروزي باالتر از چ كوكاكوال جنب بيمه تامين اجتماعي روبروي خ اول نيروي هوايي پ ق 248 پ ج 288 ط 774767313-021برازنده خدمتتهران

م ونك خ گاندي ك 19 پ12 واحد2 زنگ 887858592-021برترينهاتهران

تهران نو فلكه آشتياني فلكه اطالعات خ باباطاهر پ 7741033892-021برليان درخشانتهران

فلكه دوم صادقيه ابتداي كاشاني جنب بيمارستان ابن سينا برج مينا ط اول واحد21440600032برهمندتهران
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تهران نازي آباد- خ فاطمي ك ش ناظري پ215534524625بروجرديتهران

هفت چنار ميدان بريانك خيابان حسام الدين پالك 127 طبقه دوم2155704348بركه آبيتهران

پيروزي بعد از سه راه شكوفه پ 972 ط 333358362-021بركه1تهران

خ آپادانا خ دوم پ 9 ط 887326401-021بركه2تهران

خيابان انقالب خيابان صبا نبش كوچه خواجه نصير پالك 50 واحد 21669696775برگ گلتهران

خ شريعتي-اول خ ميرداماد-پ 4 -ط 3 جنوبي تغييرمحل :خ ميرداماد-باالتر از م محسني-پ 22273210184-021بشارت 2تهران

بلوار اشرفي اصفهاني2144422774بشارت بارانتهران

تهران -ستارخان - فلكه اول صادقيه - بين بانك تجارت و سامان - پالك 1108 طبقه دوم02144234090-02144234089بشارت علمتهران

خيابان قزوين خيابان قلعه مرغي خيابان رشيدي جهان نبش شهسوار شمالي پالك 5564659970-021بلوط طالييتهران

تهران نو وحيديه خ ش سليمي افضل كانون فرهنگ هنري هدايت ط 772644043-021به آذينتهران

خ جمهوري انتهاي اروميه باستان شمالي پ2166939237398به آراتهران

نارمك خ ش آيت بين هفت حوض و سرسبز نبش خ بهرامي پ ق 36 پ ج 54 واحد 2 ط 778012192-021به سيماتهران

نارمك چهاراه سرسبز روبروي قنادي نان تهران پ 77897889791بهار انديشهتهران

شهرري جاده قم خ بهشتي خ فردوسي غربي پ 101 ط همكف55234872بهار ريتهران

شهرك وليعصر خ بهرامي خ ش ميرزايي ك ش دهقان پ21662274622بهار علمتهران

فلكه دوم صادقيه-آيت اله كاشاني-ابتداي جنت آباد-ساختمان سبز-طبقه اول2144002549بهارآفرينتهران

اتوبان بسيج 20 متري افسريه نبش 15 متري سوم پ ق 202 پ ج 33158581437-021بهارهتهران

شهرك وليعصر خيابان حيدري خيابان شهيد برادران بهرامي پالك 11 طبقه 2 آموزشگاه كامپيوتر بهارپرداز662191-66215490-6241122بهارپردازتهران

خ قزوين خ قلعه مرغي بعداز خط آهن نبش ك مسعودپ556688362بهانتهران

فلكه دوم صادقيه ابتداي آيت اله كاشاني جنب درمانگاه ابن سينا پاساژ سبحان ط اول واحد21443042485بهجتتهران

تقاطع خيابان خوش و مالك اشتر روبروي بانك ملي پالك 2166883852391بهجوتهران

م شهرري جنب بانك مسكن پاساژ الجوردي ط 2 و 559016333-021بهدادتهران

شهرك قدس بلوار دريا روبروي خيابان صرافها پالك8837257960-88372578بهرايانتهران

خ گرگان-نامجو-جنب بانك صادرات ايستگاه مسجد-پ 77574376621بهرمانتهران

شريعتي باالتر از پل سيدخندان خ خواجه عبداله انصاري-ك 5-پ 2 طبقه همكفبهرنگتهران

تهران - خيابان حبيبب اهللا - خيابان خسروان - كوچه◌ٔ  ماهواره - كوچه◌ٔ  ترفي - پالك 665246015بهشت هنرتهران

نبش لواسان-بلوار امام خميني-اولين ك سمت راست-پ 221452474830بهنازتهران
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تهران پارس-جشنواره- نبش مهران- سجده ي شمالي - پ09127958911145-77878048بهنود آراتهران

خ ميرداماد-اول نفت جنوبي-پ 55-واحد 5-ط همكف22279058بياضتهران

سر پل تجريش اول وليعصرساختمان احمدي ط227377433-22718466بيتاتهران

20متري جواديه روبروي بانك كشاورزي ساختمان رازي2155666117بياتتهران

خ ظفر خ دليري ك خرمي پ21220033078بيانكتهران

انتهاي اشرفي اصفهاني باالتر از پونك 24 متري معين نبش خ معين ششم پ21448071002بيستتهران

تهرانپارس خ رشيد نبش 154 پ 183 واحد 7771814410بيكرانهتهران

خيابان آذري (آيت اله سعيدي)خيابان شهيد حميد يادگار(توليد دارو)خيابان غالمي نژاد كوچه شهيد حسن غالمي پالك 216669777625تابانتهران

اول پاسداران-نرسيده به نگارستان يكم-بعد از ك شهيد غالمي-پ 133-زيرزمين22857140تابشتهران

ميدان ابوذر خيابان بهبودي كوچه زنجاني پالك 215570661210تاج طالييتهران

خ ستارخان خ مرودشت. پ 18 ط همكف واحد21442316181تاج محلتهران

تهران-بيمه چهارم-خيابان عظيمي-پالك4465404934تارادوختتهران

شريعتي روبروي حسينيه ارشاد بن بست هديه ساختمان پزشكان زنگ22-88774840تاميال3تهران

خ وليعصر ضلع شمالي پارك ساعي بين تختي و اميني پ1156/1 ط منهاي يك88789768تاميالتهران

تهران خ وليعصر مقابل ضلع شمالي پارك ساعي بين تختي و ايمني پ2364ط اول88799573تاميال 2تهران

خ پيروزي خ نبرد خ صاحب الزمان ك رودباراني پ 331020205-021تبيانتهران

م رسالت خ فرجام غربي قبل از خ نيروي دريايي پ1084 ط زير زمين77228968تجلي هنرتهران

نازي آبادخ بوعلي شمالي پ215534316863تداعيتهران

خ شريعتي-باالتر از پل صدر-خ گودرزي-خ نظامي-مهر 6-پ 16-ط سوم22674710تدبير ايرانيانتهران

م رسالت به سمت چهارراه سرسبز پالك 77222542696-021تدبيرگرانتهران

امير آباد-روبروي بيمارستان قلب-كوچه مجدزاده- پ77- ط2-واحد218863236211تدبير آتيهتهران

هالل احمر خ عباسي جنب بانك ملي پ2155644474499ترانهتهران

افسريه شهرك والفجر بلوك B ك سوم ش رستم آبادي پ ق 145 پ ج 8 ط همكف33150187-021ترنج طالييتهران

خ خاوران خ ذوالفقاري ك ش مسلم خاني پ 3373042337-021ترنم بهارتهران

تهران0شهرك غرب0بلوار دريا0روبروي خ صرافها0جنب داروخانه اويشن.0طبقه همكف پ8836009864-021ترگلتهران

م هفت تيرجنب بانك اقتصاد نوين خ ماني پ8882002680تصويرانتهران

جنت آبادخ20متري گلستان پ214443685989تصوير برترتهران
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خ فرانسه، نرسيده به چهارراه امير اكرم، ك تعاوني، پ25، ط سوم44201881تعاونتهران

خ شريعتي- نرسيده به م قدس-جنب پمپ بنزين اسدي-پ 222192291835-021تك سيستمتهران

مشيريه ابتداي 20 متري اعظم جنب بانك رفاه ساختمان اعظم واحد 334954124-021تالش صنعتتهران

استاد حسن بناباالتر از م ملت نا ن كلي نبش آرايش پيرايش ارش پ5 واحد 223175781تن گلتهران

تهرانپارس فلكه 3 خ 196 شرقي بعد از م پروين 4راه دوم دست چپ خ 133 شمالي شبستري پ77390634181تنديس برترتهران

تهرانپارس خ 196شرقي خ 133شمالي شبستري پ55867890150تنديس طاليي1تهران

خ عبدل آباد خ انقالب بين زنهاري و بدر پ69تنديس طاليي2تهران

م رسالت م68 ك ابولفضل عزتي پ1ط091945858781-2177188001تهران صنعتتهران

م انقالب -ابتداي خ آزادي-نرسيده به جمالزاده شمالي-ك قائم-پ 37-ط سوم66908613تهران پايتخت 2تهران

تهران، سعادت آباد، ميدان كاج، مجتمع سروستان، طبقه چهارم، واحد 22093072409تهرانيتهران

اسكندري جنوبي مقابل فروشگاه اتكا پالك 261 طبقه دوم شرقي66366501-021توانگران تالشگرتهران

ش مطهري-بين سهروردي و تركمنستان-نبش ك امير-پ 58-ط اول(بالي همكف)88401322-88401197توانيرتهران

تهرانپارس بلوار پروين شهرك شاهد كوي 5 پ7734239396تورانتهران

تهران خيابان آيت اله كاشاني نرسيده به سه راه جنت اباد روبروي اداره برق قدس پالك 550 طبقه 441472222توسعه ارتباط سيستمتهران

تهرانپارس-بين فلكه چهارم وچهارراه استخر-خ وفادارشرقي-بعد از خيري-پ 77372677926توسنتهران

نبرد جنوبي خ يقائي خ آقا جانلو روبروي پارك گلچين گلستان27  پ 330066744-021توسكا نوينتهران

خيابان جيحون بعد چهارراه مرتضوي كوچه سماوات پالك 6684264612-021توكاتهران

تهرانپارس باالترازفلكه3بين202و206شرقي پ381ط773720623تيامتهران

خ ش رجايي كوچه بشر حق طبقه زيرزمين پ 215505054240تك آراتهران

تهران سه راه آذري انتهاي خيابان قدرت پاكي انتهاي رضا خوش قدم خيابان صدقي پالك 666090036-021تك رختهران

مشهد-بلوار مصلي -مصلي 20-پالك 511368441011تك پوشتهران

خ دماوند بين 30 متري نارمك و مير فخرايي روبروي درمانگاه پ 779249404-021تك گلتهران

اسكندر جنوبي پايين ترازآذربايجان جنب فروشگاه اتكا كوي مكتب الصادق پال21668304032تكنيك نوتهران

تهران سعادت آباد بين ميدان سرو و كاج نبش خيابان رياضي پالك 37 طبقه يكم واحد دوم غربي22361890-021تيديتهران

خ مالك اشتر نبش داروخانه دكتر اميدي پ2166865275533تينا بانوتهران

سراه افسريه شهرك مسعوديه 20 متري ابومسلم خراساني 10 متري نجفي مقدم پ 3386938536-021ثابتيتهران

شهرك وليعصر خيابان حيدري خيابان ياران پالك 11طبقه سوم2166224804ثانويتهران
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م هفت تير ابتداي اتوبان مدرس پالك 5-طبقه اول -واحد 888298983جاده ابريشمتهران

تهران-شهرك اكباتان-خيابان اصلي-سه راه مخابرات-خيابان عظيمي-پالك4466906921جاذبهتهران

شهرآرا-خ نوزدهم-پ92-برج شهرآرا-طبقه اول-واحد882828407جامتهران

شهرك كاروان - 20متري امام خميني - جنب خدمات كامپيوتري محيا - پ ق 71 - پ ج 91- ط زيرزمين تغييرمحل:شهرك رضويه-20 متري امام سجاد-پ 2133247209107جامه تنتهران

مشيريه - 30 متري صالحي - نبش ك ششم غربي ط باالي نانوايي ط اول- ساختمان اداري سبز - پ ق 88-پ ج 438- طبقه 91239385141جامه سراتهران

خ انقالب  مقابل پيچ شميران  ساختمان تنكابن ط 1 واحد 21776202005جاويدانتهران

ميدان بهاران خ شهيد عسگري خ شهيد سالمت كوچه شهيد نريماني پ21551737788جزيرهتهران

كالهدوز خ اصغر نعمتي اول كيقباد جنب سوپر تك پ 3 ط 226042141جزيره زيباييتهران

نامجو شمالي، جنب بازار روز،كوچه سلمان فارسي ، كوچه شهبازي ، پالك 33 ، طبقه 1ول77579009جستارتهران

پاسداران اختياريه نرسيده به م پ241 ط225416502جلوهتهران

سعادت آباد -سرو غربي- خيابان مرواريد- خيابان نهم غربي- پالك62(56قديم)22090079جلوه زيباييتهران

شريعتي دو راهي قلهك پ886456331403جلوه ماندگارتهران

خيابان ستارخان،خيابان دكتر حبيب اللهي،جنب پنجم غربي دريان نو،ساختمان پزشكان2000،طبقه زير همكف2166504206جليليتهران

چهارراه پارك وي جنب دفتر هواپيمائي واال پ091212293672682-26216818-21جنتيتهران

شريعتي باالتر از مير داماد خيابان ظفر خيابان بهروز كوچه 16 پالك 31-22924172جهان آراتهران

بهارستان - خ سعدي -خ برادران عالئي -خ عالئي -پ 776477925-021جهان دانشتهران

ميدان المپيك-خيابن چلم-پالك 21 - واحد 21447129551جهان علمتهران

ميدان انقالب-ضلع شمال شرقي-جنب بانك سپه-ساختمان1135-طبقه چهارم-واحد216695700613جهان موتهران

تهرانسر-بلوارالله-روبروي خ نفت-پ107-طبقه همكف2144533874جهش رايانهتهران

م رسالت خ هنگام باالتر از م الغدير ك 5 غربي پ7720165173جو ياتهران

چهراره طالقاني جنب هتل جهان ساختمان گلستان پ 664877941545جواديتهران

تهرانپارس خ196شرقي بين133و135 پ77145473247-021جوان برترتهران

خ آيت اله كاشاني نرسيده به م توحيد بلوك 6 ط اول پ 145 ورودي 21443174133جيرانتهران

نازي آباد چهارراه دخانيات پ21553476383حجابتهران

تهران تهرانسر خ اصلي چهاراه صدف خ 28 پ7 واحد2 ط 21445601331حجاب برترتهران

خ مالك اشتر ك اتابكي پ216683932525حرير ديباتهران

اسد ابادي خ فتحي شقاقي پ218855301925حضرتيتهران
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خ پيروزي-خ پنجم نيرو هوايي-نبش ك 5/22-پ 53-ط دوم2177420606حضوريتهران

بزرگراه رسالت -خ دردشت -نرسيده به م شقايق-جنب داروخانه شقايق - پ 8 -واحد 779542752-021حلقه هاي هنرتهران

وليعصر-نرسيده به فروشگاه قدس ك ناصر پ 6 ط اول88905880حميدتهران

فلكه دوم صادقيه - شهران- ضلع غربي - نبش ك سميه غربي - پ 1/1 - واحد4432733834حورآفرينتهران

تهران-فلكه صادقيه- بلوار فردوس- بين رامين شمالي و وفاآذر- پالك 44089466273حوريان آموزشگاه آزادتهران

خ پيروزي خ افروز خ سرابي پ 337897869-021حكيمان دانشتهران

بزرگراه رسالت خ كرمان جنوبي ساختمان حديث ط2واحد4پ2231970860حكيميتهران

خاني آباد نو سه راه شريعتي ابتداي خيابان صمدي كوچه واشقاني فراهاني پالك 2155829449106حيدريتهران

اتوبان همت - بعد از جنت آباد - ابتداي كن - نرسيده به آهن فروشي اصفهاني ها- پ 5 - ط 21443355852خاتمتهران

تهران شاد اباد خيابان 15متري سوم كوچه امام حسين پالك 668054703-021خاتون هنرتهران

تهران ميدان فردوسي جنب بانك پاسارگاد پ88919714617خبره 2تهران

تهران فلكه اول تهرانپارس  ضلع شمال شرقي باالي بستني منصور شماره 41 واحد 21778822574خبره 3تهران

تهران فلكه دوم صادقيه ابتداي ستارخان پالك 21442448851198خبره1تهران

تهران،بلوار آيت اهللا سعيدي بلوار معلم نبش ك اسالمي پالك 6668282441-66682823خبرگانتهران

شهرك اكباتان فاز1 برج آبي آسانسور ط 4واحد214466667128خداورديانتهران

ميدان خراسان - خيابان 17 شهريور - كوچه دهلوي - پ 3372410031-021خراسانتهران

تهران ـ تهرانسر ـ بلوار اصلي ـ خيابان شهيد قهرماني ( خيابان هفتم )ـ پالك 1 ـ طبقه سوم021-44566680خشت اولتهران

اتوبامن ش محالتي -نرسيده به ميدان -خ ميرزائي-پ 3371070421-021خليجتهران

شهريار-فاز 1 انديشه-بلوار دنيا مالي-بين 1و2 غربي-مجتمع تجاري بهمن-واحد26235264662خليج رايانهتهران

خ خاوران - خ عارف جنوبي - بعد از چهارراه غياثي - پالك 33012087227-021خودرو برترتهران

تجريش-خ شهرداري-جنب بانك ملت-بن بست گويا-پ 191-ط دوم22739822خورشيد تابانتهران

ميدان صادقيه بلوار مرزداران كوي كوهستان سوم قلعه 123واحداول2144224638خورشيدتهران

يافت آباد ابراهيم آباد 10متري امام خميني پ 84 ط 21668096541خورشيد شبتهران

خ شريعتي-بعد از پل سيد خندان-نبش خ اتوبانك-پ 1007-ط اول-واحد 228877809خوش ذوقتهران

بلوار كشاورز خ جمالزاده شمالي كوچه صالحي - پالك 216693313141خوش چهرهتهران

دولت بعد از پل كاوه پشت ساختمان كوبه واحد 91251535762خوشنامتهران

خيابان سبالن شمالي -خ شهيد حسني (گل سرخ ) كوچه شهيد ابراهيم آبادي - پ ق 21 - پ ج 8843956920-021خوشه پروينتهران
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تهران _ امير اباد شمالي _ كوچه پنجم_88635781دارچينتهران

بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني- ميدان پونك خيابان شهيد كرباليي احمد پالك 3 واحد 444364551-44467479دامورتهران

خيابان مالصدار شيراز جنوبي خ سامان پ void(0)59[removed]2188057522دانش بخشتهران

خيابان پيروزي - بلوار ابوذر -بين پل اول دوم - كوچه شهيد ناصري (يازده غربي) - پالك هشت02133101669-02133194871دانش خودروتهران

ميدان توحيد اول خيابان ستارخان كوچه كاج پالك 3 طبقه دوم66923249-66422724دانش صدريتهران

ميدان انقالب خيابان آزادي ابتداي جمالزاده جنوبي نبش كوچه دانشور پالك 129 طبقه سوم واحد 21669070785دانش علويتهران

نارمك-ضلع جنوب شرقي -ميدان نبوت -نبش كوچه امام زمان - پ 627 -ط 779004272-021دانش فردتهران

خ كريم خان زند خ نجات اتهي شمالي كوچه زبرجد پالك 23 قديم پالك 8 جديد طبقه زير همكف88801727دانش پردازتهران

تهران-فلكه دوم صادقيه-ابتداي كاشاني-برج مينا-طبقه دوم-واحد4408768711دبيرتهران

تهرانپارس فلكه 4 نبش ك 2177050831224دخت نوشتهران

سعادت آباد خ سرو شرقي نرسيده به م فرهنگ روبروي بيمارستان پارسيان پ12ط660286681در هنرتهران

خ 45 متري رسالت بين تقاطع رشيد وتيرانداز پ 217ط3 واحد 77034549درجتهران

تهران اكباتان ورودي فاز 2 بلوك 14 ورودي 21446620302درسيماتهران

خ مجيديه شمالي- نرسيده به ميدان ملت- روبروي پارك رهنمود- ساختمان پرستو- پ 725- ط اول جنوبي22506312-22556312-021درليالتهران

خ خليج فارس خ شرقي نبش فالح زاده216263433درناي خليجتهران

خ نبرد جنوبي -تقاطع ده حقي -ضلع جنوب غربي -جنب داروخانه كامليا -ساختمان سيلور-پ 250-ط 334341193-درياي علمتهران

شهرك قدس بلوار فرحزادي شهيد دادمان خ درختي مركز خريد سپهر ط اول88360531دريا بيشهتهران

باالتر ازميدان پونك- كوچه هفتم - پالك912406351144درياي دانشتهران

تهران-اشرفي اصفهاني نبش گلستان25پالك21440007131درينتهران

خ وحدت اسالمي نرسيده م وحدت اسالمي خ احمدفرزين ك كيوان پ215516248415دستان هنرمندتهران

خ اميرآباد شمالي- باالتر از مسجد امير- ساختمان ناهيد- پ38- ط886336052دشت شقايقتهران

تهران -افسريه - 15 متري دوم - نبش خ ش ثروتي - (6) -پ 3315642562-021دالرامتهران

تهران خ شمشيري روبروي خ طحاني پ 2166619453201دليلتهران

خ ش كالهدوز-چهاراه قنات-خ ش آقا ميري-پ 23-ط دوم-واحد 225513743دنياي رنگتهران

تهران2237546دنياي اقاقياتهران

خ ش نامجو سلمان فارسي ك موسوي خواه پ775075304دنياي خودروتهران

پاسداران بين گلستان دوم و سوم پ365 ط دوم شمالي2122569775دنياي شيرينتهران
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خ مالصدرا شيخ بهايي شمالي كوي سلمان پ12 واحد 91280867062دنياي چهره هاتهران

فرجام خ حيدر خاني ك شهيد صالحي اولين بن بست پالك 28 ط اول77459832دهكده هنرتهران

كن - ايستگاه يخچال - خيابان شهيد زينعلي جنوبي - كوچه عمان ساماني پالك 3 طبقه 21443038241دوازده فروردينتهران

تهران همت غرب سردارجنگل نرسيده به چهار راه گلستان ساختمان پويا واحد 214440320615دوبانوتهران

پل سيد خندان ابتداي شهيد كابلي ك صفا فردوسي- پ 02115-88465154دورنماتهران

بيست متري افسريه -بين دوم و سوم -روبروي پاساژ الماس باالي آموزشگاه رانندگي پويا-پ 243-ط سوم -33822067-021دوستيتهران

سي متري نيرو هوايي - بعد از پمپ بنزين - روبرو ساختمان تلويزيون بلر - نبش ك رامين - پ 454 - ط همكف77413132-021دوغزالتهران

ميني سيتي شهيد محالتي خيابان نصر روبروي مسجد الزهرا طبقه دوم مجتمع ياس22468106ديناتهران

وليعصر- نبش فاطمي - ساختمان  افتخاري - باالي جواهري ملكان- ط2 واحد8895352541دينورتهران

خيابان رودكي بين بوستان ودامپزشكي پالك 525 طبقه دوم2166867381ذاكريتهران

فلكه دوم صادقيه آيت اهللا كاشاني جنت آباد شمالي بعد از 35 متري گلستان نبش نسترن 2 درمانگاه شبانه روزي جنت آباد ط 5 و 214447669410رئوفيتهران

تهران- خيابان جناح- نرسيده به فلكه صادقيه- نبش گالب2144214941رابطيتهران

سي متري نارمك-پايين تر از هفت حوض -نرسيده به چ تلفنخانه -پ 268 ط همكف -روبروي مسجد فاطمه الزهراء77931089-021راتيناتهران

پيروزي -بين خيابان اول و دوم نيروهوايي-پ 243 - طبقه زير همكف77426881-021راحلهتهران

تهرانسر، بلوار گلها، خيابان كياشمشكي، پالك 4450296367راد نوشتهران

تهران-خ جمهوري خ گلشن جنوبي ك بوذرجمهري پ2ط665643812 -66431202راز تندرستيتهران

انتهاي اقدسيه اتوبان ارتش بلوار اوشان م اوشان پ2245835215رازانهتهران

جنت آباد ، سمرقند ،خيابان كبير زاده ، جنت داروخانه سمرقند پالك 214443351624راززيباييتهران

تهران-مهراباد جنوبي-خيابان شمشيري-روبروي خيابان طحاني-پالك 205 ط دوم66641008راه برترتهران

چهارراه نظام ابادشمالي سبالن شمالي نبش خيابان نهاوندي پالك88439433177راه خودروتهران

يافت اباد بلوار معلم (چهارراه قهوه خانه)الغدير جنوبي پ21662910682راه صنعتتهران

فلكه سوم تهرانپارس-بلوار شاهد-باالتر از م شاهد-نبش خ 206 شرقي-خ 131-پ 330-واحد 0214-77330609راه علمتهران

تهران-انتهاي نيايش غرب-تقاطع ايرانپارس و بلوار شهران-ميدان اول شهران-ضلع شمال شرقي ميدان-پالك 111-طبقه دوم21-44338820راهبردتهران

خيابان انقالب بين ميدان فردوسي و ويال روبروي بانك ملي پالك 816طبقه 21667444544راهبرد فنونتهران

خاني آبادنو - خيابان شهيد لطيفي - نبش كوچه همتا- پالك 55541606331-55035107راهيانتهران

پيروزي-روبروي خ پنجم نيروي هوايي -پ 77407534128-021راويان فرهنگتهران

انقالب -خ16آذر-نبش كوچه راهنما- روبروي درب دانشكده فني - پ24-ط سوم9125033698رايا همراهتهران
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تهران -انتهاي اشرفي اصفهاني-خيابان سيمون بوليوار-ابتداي خيابان معين -پالك 3-ط 3 (آسانسور)09123337-44831409-7859راياتكتهران

فاطمي روبروي سلزمان آب رهي معيري نبش لعل پ8898601075رايحهتهران

تهران-اتوبان ستاري-خيابان پيامبر غربي-انتهاي بلوار مطهري-انتهاي كوچه دوم شرقي-پالك7378-44016074رخ طالييتهران

سعادت آباد  نبش  خ 23 پ 36 واحد 21886933527رخ نگارتهران

تهران خيابان ظفر بين جردن و وليعصر پالك88662860321-021رخسارهتهران

شهران،باالتر از همت،خيابان قدس ،پالك 6 طبقه 443274882رخساره خورشيدتهران

بيست متري افسريه -بين اول و اتوبان -جنب بانك رفاه -پ 33845774461-021رز آبيتهران

طزريبسي55321402رز بانوتهران

تهرانپارس خ استخر بوستان دهم2177364967رز مهرتهران

شريعتي خ ظفر خ كوي آبادي ك نعمت پ02111-22260400رزاتهران

ميدان هاشمي خيابان هاشمي-66861235رزاي نوتهران

تهران - شهرزيبا- خ تعاون- بلوار آالله شرقي- پالك 44144524133رزطالييتهران

شرق رسالت بعد از بانك تجارت نرسيده به خ سامان پ09121760000748-02177744422رسالتتهران

پاسداران -بوستانيكم-پ 4-زيرزمين22849752رسام عرب زادهتهران

آرياشهر-ابتداي خيابان ستارخان -جنب فروشگاه سامسونگ - پالك 767 - طبقه دوم -واحد 442610845رسم نادرتهران

م رسالت خ ش اسالم پناه نبش 53 جنوبي پ 32 واحد 778999938رسم نوينتهران

تهرانپارس -ضلع جنوب شرقي فلكه اول- ساختمان پليس +10-ط دوم -پ  33  تغييرمحل :شهرك مشيريه -30 متري صالحي-چ دوم خ مطلبي غربي -پ 33453143144-021رسپيناتهران

ميدان انقالب، ابتداي خيابان آزادي، پشت ايستگاه مترو، كوچه جنتي، بن بست فرسار، پالك 3، طبقه اول66423542-66420395رضاتهران

تجريش ساختمان سبز پ22706094110رضاييتهران

حسام الدين روبروي پارك اعتماد پالك215571857031رضايي تفتيتهران

سعادت آبادخ12 نبش بهزاد ساختمان ارس پ 18 واحد 21220625821رنجبرتهران

مهر آباد جنوبي - خ طالقاني - كوچه رازقاني - پالك 6662973332رنگ نورتهران

خ شريعتي خ معلم ك ما ندكار پ164 ط 1و884091292رنگينتهران

سي متري نيروي هوايي - نبش خيابان 8 - بين فرعي 7/41 و 7/40 - پ ق 138 -پ ج 142- ط 774791071-021رنگين سفرهتهران

بزرگراه رسالت- خ مجيديه جنوبي - روبروي مسجدالمهدي - پ ق 269-پ ج 2122521853265ره آفرينتهران

ميدان نوبنياد پاسداران شمالي نبش كوهستان4پ610ط زيرزمين26114439-22803203ره آوردهنرتهران

خ ش مدني جنوبي روبروي پمپ بنزين پ531 ط همكف77553663-021رهبانتهران
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رسالت- خ مدني- خ مهرانپور پ 77212709159-021رهروتهران

متري رسالت خ شهيد حسيني باالترازشهيد محمودي پ45 2631045-22537889-38892رهنمافردتهران

الهيه خ خزر خ هرمز پ226316136-021رهنماي دانشتهران

تهران- بلوار فردوس - خ سليمي جهرمي نبش كوچه اعتماديان - پالك 214404114837رهنوردتهران

جالل ال احمد خ فروزان فر خ 1 پ 4 واحد 882846346-88284635رهگشاتهران

شهرك قيامدشت - خيابان 16 متري وليعصر - 7 غربي - پ 29- ط زيرزمين33587933-021رودابهتهران

بلوار فردوس نبش عقيل پ44070578331رودكيتهران

بلوار ميرداماد نرسيده به ساختمانهاي اسكانپ311واحد887950331روز قشنگتهران

انتهاي اشرفي اصفهاني سيميون نبش اقبالپور ساختمان پيوند ط اول واحد21448397173روزآفتابيتهران

نازي اباد ميدان بازار دوم بين خ پارس و خ مدائن ك ياسري پ 17 ط زيرهمكف55354447روزنه علمتهران

وليعصر باالتراز ميدان منيريه روبروي مسجدفخريه بن بست گالب طبقه 2پالك21664014842روشا1تهران

بعداز پل سيدخندان-ابتداي شريعتي شمالي-ساختمان1000-بلوك 4-واحد212288532010روشنگر 3تهران

ضلع شمال غربي فلكه دوم صادقيه خ اشرفي اصفهاني ابداي سازمان آب غربي جنب بعثت دخترانه پ 44042920356روشنگر1تهران

ميدان امام حسين اول خيابان دماوند حيابان شهيد منتظري پ33340078375روشنگر2تهران

خ آذربايجان بين خوش وقصرالدشت مجتمع نگين پ2166869578927روفيا1تهران

خ گلبرگ - بعد از هفت حوض - گلبرگ شرقي - بعد از مدائن - پ ق 192 -پ ج 614- ط اول-021 77933328رويا چهرتهران

ميني سيتي شهرك محالتي فاز1كوچه آزادگان پالك 25/1زيرزمين22469186روژان طالئيتهران

تهران تهرانسراصلي خيابان 14(گيتي نما)شماره114 واحد21445264745روياي بهشتتهران

پيروزي - خيابان مقداد - كوچه علي تهراني - پ 27 - ط زيرزمين33053020-021روياي سفيدتهران

شهرك وليعصر 20متري حيدري پالك 240طبقه اول واحد21662931821ريتاتهران

نارمك -اتنهاي 46 متري شرقي -م شقايق -پ ق 15 -جنب بانك  كشاورزي-77913152-021زادداداشتهران

تهرانسر-بلوار اصلي-نبش خ20-مجتمع شايان-پ97-باالي بانك مسكن-طبقه دوم-واحد021445175756-2144519548زارعتهران

تهران     م رسالت - ابتداي خ آيت اله مدني - خ ش اسالم پناه - پ 6 -ط 778906892-021زبدهتهران

فلكه دوم صادقيه خ ستارخان بعد از چهارراه شهداي صادقيه جنب مجتمع تجاري ولي عصر پ967ط21442219904زرافشانتهران

م شهدا پائين تر از بانك مسكن  نبش كوچه الماسي  پ 33طبقه دوم تغييرمحل: خ پيروزي-خ شكوفه -م كالنتري-خ كرمان نبش ك ش محمود همداني -پ 333412562-021زرافشان نگينتهران

پيروزي سه راه سليمانيه پمپ بنزيني پ 669 ط سوم33300751-021زرسازانتهران

انتهاي جيحون حسام الدين ابتداي كاظمي كوچه عقاب نشين پالك2155739338زرنانتهران
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تهران خيابان آزادي خيابان حبيب زادگان پالك 21660020877زرگرتهران

خيابان نواب خيابان محبوب مجاز خيابان شهيد كاظمي خيابان شهيدصفدري پالك215514319448زري دختتهران

خ لشگرك خ ازگل نرسيده به مسجد ك شريفي پ7 ط همكف22449027زرين تاجتهران

م وليعصر -باالتر از مجتمع ايرانيان-ابتداي ك شقايق-پ3-ط دوم021-88947626زمانتهران

ابتداي خ هنگام- بعد از خ مينو-پ 7780390513زمستانتهران

رسالت بني هاشم ك شهيد صالحي پ98 (42 جديد)22534157زنديتهران

افسريه - 15 متري دوم - نبش خ يكم - پ ق 624 -پ ج 3 -  ط اول33830604-021زوفاتهران

شريعتي-باالتر از ميرداماد-جنب پمپ بنزين داووديه-ك شواري پ 44 - ط دوم-واحد 228517684زينتتهران

پاسداران م هروي نبش وفايي منش ساختمان والفجر ورودي bط1واحد22962181104-22962417زيبا نگارتهران

سي متري نيرو هوايي-نرسيده به فلكه لوزي- خ اميري- بين 9/30و10/30 -پ 38 - ط فوقاني مغازه77983343-021زيبا پسندتهران

پيروزي نبردجنوبي چهرراه دحقي پ 33816436234-021زيبا پوشتهران

خ هاشمي نرسيده به نواب پ21663553392زيبا چهرتهران

ميدان توحيد خ ستارخان نبش بانك صادرات ك الدن  پ 21664317662زيباآفرينتهران

شهرك غرب.بلوار دريا وپاكنژاد.ساختمان دريا.طبقه3.واحد76-02188560836زيباي پارسيتهران

خ جردن ك نور انتهاي كوچه مجتمع رز ط3 واحد91251544927زيبايي طالييتهران

مسعوديه - 20 متري ابومسلم خراساني - كوچه مرادپور- پ ق 3-پ ج `3386000690-021ساحل درياتهران

جنت اباد الله شرقي پ 84 واحد21444093864ساراگلتهران

خ 17 شهريور روبروي عصر گل پ21335222412سارنجتهران

خ نصر گيشا پيروزي غربي 3 راه جوادي پ120 ط888142232-88840360ساركتهران

ميدان پونك بولوار هميال(شهيدفالهزاده)خيابان چهار باغ(شهيداورك)كوچه6 پالك 20 ط 444289621سافرتهران

م رسالت- خ هنگام- م الغدير-ابتداي بلوار دالوران-پ 7744963676-021-122437579ساقدوشتهران

تهران -خيابان اشرفي اصفهاني -نرسيده به مرزداراند -روبروي ساختمان نگين رضا -ساختمان نگين A-شماره 121-طبقه 1-واحد 21442362681سالوياتهران

خ شريعتي باالتر از پل سيد خندان جنب كوچه خندان پ 938 ط 2 واحد 228697778-021سامان آفرينتهران

م وليعصر نرسيده به چهارراه زرتشت ك ناصرپ8.88088E+1536-ساناز و سانياتهران

شهرك وليعصر خ ياران پ 216620208236ساواالن1تهران

تهرانپارس خ 182شرقي پالك 5طزيرزمين77705198-021سايه هاتهران

خ شهيد مطهري خ مرداد پالك31واحد889944068ستاره تا بانتهران
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خليج خيابان شهرك طالقاني خيابان شهيد حسين حسيني بن بست صاحب الزمان پالك 21662524978ستاره خليجتهران

خ مهراباد  خ دانسكاه هوايي شماي خ قادري ك نايب لو بن بست 3پ6661837010ستاره درياتهران

تهرانسر - بلوار نيلوفر- چهارراه صدف - طبقه فوقاني بانك سپه واحد 21445606895ستاره طالييتهران

فرجام22941074ستاره نيليتهران

خيابان وليعصر خيابان جامي خيابان شيخ هادي سمت راست پالك 2166734411119ستاره پايتختتهران

شهرري نرسيده به م شهرري روبروي بيمارستان فيروز ابادي نبش خ پيلغوش ط فوقاني پ 145 آموزشگاه علمي مبتكران55958239ستايش نوين 1تهران

خيابان شهيد مدني - خيابان چاهرده متري لشگر(حيدري) - نبش خيابان شهيد نوروزي طبقه فوقاني - داروخانه نيروبخش - پالك سه77693813-021ستايش هستيتهران

خيابان سلسبيل بين مرتضوي وسپه جنب گل فروشي گلستان رودكي پالك 265 طبقه 21668372841ستودهتهران

خ شريعتي بين مير داماد و ظفر جنب پمپ بنزين ك شوراي پ 1 ط 2 واحد 228517656-021سحرتهران

تهران - تهرانسر - شهرك استقالل - ك اشرفي اصفهاني - پ 4457106316سحرنازتهران

پيروزي -بين دهفان و سر محصل -پالك 439 - طبقه دوم77468697-33351428سخن روزتهران

شهرك وليعصر خيابان مسلمي جنب امور مشتركين تلفن همراهكوچه طارمي پالك 21662480201سديدتهران

خ بهشتي خ مفتح شمالي نبش ك دوست محمدي پ366واحد887596831-021سراي صباتهران

خ شهيد كالهدوز -بعد از سه راه نشاط -پ342- ط 3 غربي22586173سراي دادفرتهران

ستاري شمالي-پيامبرمركزي-ك مطهري-برحكيم-ك رسالت-پ233-ط2شرقي44954810سراي درساتهران

نبش شمال شرقي پل سيد خندان پ817ط 228806201سراي روشنتهران

فلكه دوم صادقيه آيت اله كاشاني بلوار فردوس خ وليعصر پ 53 ط اول غربي2144312478سراي زيباييتهران

خيابان آزادي - بلوار استاد معين - خ لعل آخر - بن بست اول - پالك 2166000275182سراي شايستهتهران

خيابان كميل مابين قصرالدشت و خوش بعداز پارك رضوان ساختمان پزشكان 318پالك 2155718223318سراي شبنمتهران

فلكه دوم صادقيه-اول اشرفي اصفهاني-جنب ترمينال ميني بوسها-ساختمان سهند-پ1-ط3-واحد21442312736سراي موتهران

ميدان قدس-نبش خ دربند-پ3-ط4-واحد21227403355سراي مو2تهران

آيت اله كاشاني بعد از پل ستاري م نور سابق روبروي درمانگاه ساقي جنب ساختمان فني غرب تهران2144060927سراي موژانتهران

تهران-تهرانسر-نبش خيابان 26-طبقه فوقاني بانك تجارت-طبقه2- واحد6 -كد پستي 445665791388613484سراي مينياتورتهران

نازي آباد خيابان اكبر مشهدي پالك 55304066335-021سراي پايتختتهران

بزرگراه رسالت بعد از پل صياد شيرازي نرسيده به ايستگاه مجديه پالك 1 -ط اول2177809691سرشارتهران

تهرانپارس قنات كوثر خ8 مركزي77370034سروريتهران

شهرك راه آهن - بلوار كاج سروستان - پالك 214471237946سروستانتهران
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اشرفي اصفهاني-كوچه شهبازپور-پالك53-44008294سروش علمتهران

خ شهيد نامجو-ايستگاه كاشيها-كوي شفق-پ 54-ط دوم77554744-021سرونازتهران

لويزان-خ ش شاه رضايي-ك سخن دوم-پ 229355598سريرتهران

تهران- خ امام خميني بعد ار چهار راه جيحون بعد از كوچه نججوان پالك 66878640879سعادتتهران

هفت حوض -شهيد خاموشي - پ 89 - ط دوم --021 77802195سفره ايرانيتهران

انقالب - كارگر شمالي- خ فرصت شيرازي- پ1034 - واحد664237723-021سفيرقرنتهران

سه راه افسريه - خيابان خاوران - روبروي ترمينال - مجتمع فرهنگي امام حسين ط 1 تغييرمحل : ضلع جنوبي ترمينال خاوران-ساختمان اهنگ-ط 4-واحد 3380611126-021سفيرتهران

جواديه-20متري جواديه كوچه شهيد احمدي نسب (داخل بازارچه )پالك 215566823364سفير تهرانتهران

خ پاسداران-نگارستان 8-انتهاي شمالي خ مسجد-كوي 10-پ 22849055111سكهتهران

شادآباد كوي 17شهريور 15متري اول شمالي كوچه كالنتري پالك 216681785210سلماسيتهران

خ كارگر جنوبي روبروي تعاوني سپه پ905سمن چهرتهران

پيروزي - خيابان شكوفه - خيابان سيرجان - بن بست نوروزي -پ2 طبقه اول33355050-021سميراتهران

حكيميه فاز1 خ خرم روبروي تره بارپاساژمرواريد خ سحر77103869سميهتهران

تهران -خيابان ستارخان -بين شادمان و بهبودي -كوچه نجاري كوچه فرحزاد پالك 8 واحد12 طبقه سوم2166560417سميه بانوتهران

خ حافظ پايين تر از جمهوري ك زيبايي پ216670251320سناتهران

تهران خيابان محمدعلي جناح بلوار شهيد صالحي پالك 84 طبقه اول66020441-  .66020441سورنتهران

17شهريور نرسيده به ميدان خراسان پ21335222552سوزن طالتهران

تهران- شهرك گلستان - بلوار اميركبير - چهار راه گلها- كوچه شبرنگ - پالك 9 - طبقه اول - زنگ دوم2144702711سوينتهران

چهاراه قصر-اول عباس آباد-نرسيده به انديشه-ساختمان ش 32-ط4-واحد 884104898سيب سبزتهران

سه راه افسريه - مسعوديه -خ مظاهر - خ كلهر-نرسيده به چ دوم -پ 271-ط اول33483472-021سيماي مهارتتهران

ميدان اول شهران - ابتداي آبشناسان شرقي - پالك 4430989428سپنتاتهران

تهران - جنت آباد - باالتر از 35 متري گلستان - نبش كوي نسترن دوم - پالك 02144421258260 - 02144421246سپنتا مهرتهران

تهران-بين فلكه دوم و سوم تهران پارس-خيابان 180شرقي-پالك217786452171سپنتا2تهران

شهرك غرب بلوار فرحزادي بعد از پل نيايش گلستان دوم پالك 212207400489سپنتاگسترتهران

تهران سعاد ت ابادباالتراز ميدان كاج كوجه عبقري بوستان شقايق مجموعه شهربانو اموزشگاه سپند22119973سپندتهران

پاسداران-بين گلستان دوم وسوم-باالي بانك پارسيان-پ 1365-22598200-021سپهر تهرانتهران

مهر آباد جنوبي 20 متري شمشيري پ 277 ط 912546612902سپيدارشهرتهران
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تهران همت غرب(شاهين شمالي) بعداز35 متري گلستان بالك214447025345سپيدبرفيتهران

تهران افسريه - 15 متري اول - خ 28 - پ ق 294-پ ج 33812597352-021سپيده صبحتهران

خيابان شهيد رجايي ميدان بهشت 18متري تختي كوچه 34 پالك 11طبقه اول2155022968سپيده نورتهران

فلكه دوم صادقيه خ آيت اله كاشاني شاهين جنوبي پيامبر غربي  جهاد اكبر نبش ك بهمن صفوي پ 214404377134سپيدپوشتهران

خ آيت اله كاشاني - روبروي خيابان بهنام - ساختمان فربد طبقه همكف - واحد 440931154سي گلتهران

ك الهيه خ گلنار برج سهند پ45 ط همكف021-22048191سيب سرختهران

نارمك - خيابان دردشت -پايين تر از چهارراه گلبرگ - جنب بانك صادرات - پ  77934552256-021سيريتهران

خ گرگان ،روبروي كالنتري ،كوچه شهيد شهبازي پ7757517677سيلواناتهران

خ قصرالدشت بين طوس و دامپزشكي پالك 66874226606سيماتهران

رسالت م الغدير خ هنكام جنب بانك مسكن پ77808166280-77204495سيما نگارتهران

خ نجات الهي ك 6 پ4 واحد 21889261573سيماي بهشتيتهران

خ ستارخان-خ شادمهر-بعد از جهارراه نصرت-كوچه جوزاني كهن-پالك 660063152سيماي درخشندهتهران

فلكه دوم صادقيه خ كاشاني پ75ساختمان 85 واحد21440819929سيماي ساراتهران

فلكه دوم صادقيه ابتداي اشرفي اصفهاني سازمان آب پ2144001329362سيماي ماندگارتهران

عبدل اباد خ رحمان ك 215582231326سيماي مريمتهران

خ وليعصر انتهاي اصلي شيرازي پ2شاد پوشتهران

تجريش خ فنا خسرو پ 2233125453شادزيتهران

آزادي خ رودكي تقاطع آذربايجان پ664258391055شادنتهران

چهاردنگه خ ش كريمي گلستان شرقي پ21552579251شادكامتهران

خيابان آزادي - استاد معين - خيابان طوس - كوچه شهيد علي كاشي پالك 2 طيقه همكف66001303شاديتهران

ازگل روبروي ميدان تره بار  كوچه سوم پ 4ط زيرزمين22444625-021شاميرامتهران

م رسالت خ هنگام بعداز الغدير نبش ك جهرم غربي پ 166 جنب تاالر ستاره شرق ط همكف77446372شايگانتهران

شهرري 35 متري امام حسين خ ديلمان جنوبي پ 5593004797شايسته نوتهران

عبدل آباد 35متري شكوفه روبروي خيابان بدرپالك 31طبقه 21558530422شايستگان علمتهران

قيامدشت 20 متري باهنر ك 18 پ 89 جديد33587048-021شبديزتهران

سعادت آباد خ عالمه طباطبايي خ 28متري غربي ط همكف سمت راست پ2206479226شبنمتهران

نظام آباد شمالي - خيابان شهيد مدني - خيابان شهيد بهزادآهندوست -ك صالحي -پ ق 24-پ ج 22- ط 778223461-021شجاعيتهران
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ميدان شهدا- خ پيروزي -  ميدان سرآسياب .خ حمزه زينتي   پ  3333145491-021شرقيتهران

افسريه -بين 15 متري سوم و چهارم - خيابان 46(45 متري شهيد رحيمي) - پالك 6- ط اول و دوم33153846-021وني مجتمع فني و حرفه اي غتهران

م ونك-خ گاندي-اتوبان همت-ساختمان لدرسي-واحد 1-ط اول77942889شركت تعاوني گل روياييتهران

شريعتي-باالتر از خ ميرداماد-خ نيام-پ 2288746652 مهندسي بانيان صنعت هزارتهران

مفتح شمالي خ زهره پ20طاول واحد غربي88348065-88342153 تعاوني توليد كنندگان پارافيتهران

تهران-خيابان ستارخان-خيابان تهران ويال-نبش خيابان زارع-پالك 8827882791شركت تعاوني خانه آرزوهاتهران

ستارخان-شادمهر-پ278-طبقه اول66517455شركت تعاوني ماه بانوتهران

ميرداماد نرسيده به ميدان محسني پ138ش4 و212222520121كت تعاوني مراقبت زيبايي شتهران

نازي آباد خ بهمنيار خ فرشچيان اصغري كوچه بهرام رصاف پ215535237270شركت تعاوني نقش درياي نوتهران

فلكه 4 تهرانپارس خ ش برادران مظفري پ 11/1 ط زيرزمين22212194ركت تعاوني گنجينه هنر آستهران

خ افريقا چهاراه جهان كودك ك كمان پ 25 ط منفي88665525كت علمي و فرهنگي فيلم تهتهران

تهران2188248482شركت مهندسي ايران تفتهران

بلوار كشاورز ابتداي 16 آذرپ7ط اول شمالي9122760881شركت پاسارگاد رايانه ايرانياتهران

نواب-خ بريانك-ك محمديان-ك اسفندياري-ك مفيدي-ك شيباني-پ2- ط 21557819742شركت پديده تجارت رادينتهران

خ وليعصر باالتر از پارك ساعي خ 32 پ4 ساختمان بهرام ط882083861ت گوهر شناسي شاهنده مكتهران

شهرك اكباتان-خيابان اصلي- برج آبي طبقه3 9121974720شفق طالييتهران

رسالت نرسيده به سرسبز پالك 696 طبقه همكف77186815-021شفيع رسالتتهران

اشرفي اصفهاني خ 22 بهمن خ عدل جنوبي ك 2 گلستان پ21444635999شقايق سفيدتهران

تهران ميدان انقالب خ انقالب ساختمان انتشارات امير كبير ط 4 واحد 6695886711شكوه بهارانتهران

خيابان رودكي بين آذربايحان و دامپزشكي پالك 662 طبقه سوم66836230شمساتهران

خ حافظ خ جامي خ ميردامادي ك زمانپورپ1ط اول غربي2166711200شميرانيتهران

سعادت اباد سرو غربي پالك سي و پنج واحد بيست و يك طبقه چهار2122087356شميالتهران

لويزان شيان ك سخن دوم پ2293555913-021شميم مهرتهران

تهران-جنت آباد جنوبي-پايين تر از الله-ساختمان بانك سپه-پ66-ط5-واحد02127-44463423شميم هنرتهران

رسالت-چ سرسبز-نبش م 47-ساختمان پزشكان ژ77895678121شهرزادتهران

ميدان انقالب خ منيري جاويد چهارراه روانمهر سمت چپ پالك 2166492589148شهرزاد بانوتهران

تهران ياخچي آباد خ شريعتي كوچه حامدي پالك 335083102شهرزيباتهران
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پاسداران باالتر از بوستان 1 روبرويكالنتري102پ313واحد225666022شهره 2تهران

خ ستارخان بعداز پل يادگار امام پ 15 واحد4 ط 2غربي21442252331شهرهنرتهران

تهران خ ستارخان فاصله بين پل يادگار تا چهار راه خسرو پالك 559 واحد 21442682381شوكتتهران

م اختياريه خ عابديني پ23ط3واحد21225625155شيدا بانوتهران

تهرانپارس خ امين 20متري وليعصر جنب داروخانه عرفان پ21ط4واحد0912311812412-77120817شيرين دختتهران

خ قائم مقام فراهاني-ك 4-پ 11-ط 887360451شيرين ومهربانتهران

تهران اتوبان يادگار امام ايوانك شرق خ فالمك شمالي ك هفتم پ 11 واحد21880874982شكوريتهران

سعادت آباد م كاج سرو غربي پ 209 ط سوم واحد 212236238517شكوفه بارانتهران

خ ستارخان خ شادمان ك شاهرخ پ216651118011شكوفه2تهران

شريعتي باالتر از ميرداماد پ222776991300شكيالتهران

خ شريعتي ك زيبا پ02169-22865693شكيال 2تهران

ستارخان نبش چهار راه خسرو شمالي پالك 19 طبقه 4 واحد 442077146شيرين بيانتهران

بلوار فردوس - بعد از چهارراه رامين - ط اول - واحد3 - پ2144053932290شيوهتهران

هفت تير ك ماني پ 66 ط زيرزمين88314794صادق پورتهران

تهران-ضلع جنوب غربي فلكه دوم صادقيه-خيابان شهيد باقري-پالك2 (ساختمان آريا)-ورودي بي-طبقه 2- واحد4403321913صباتجهيزتهران

سي متري جي خ ممي نژادپ216663293028صبورتهران

خ آذربايجان بين خوش و رودكي خ ش موسي ك سيدبوه پ216683017016صدراتهران

عبدل آباد خيابان انقالب خيابان احدكوچه 8 پالك 21558527151صدف درياتهران

خيابان خاوران - انتهاي خيابان خواجه كرماني - خيابان انورزاده - كوچه شهيد ملك محمدي- پ ق 28-پ ج 3300224752-021صدف طالييتهران

انتهاي اقدسيه_ ميني سيتي_ابتداي شهرك شهيد محالتي_گلستان3_پالك2248030812-22466444صدف هنرتهران

خيابان شهيد نامجو ك قشقايق پ2177504621750صفوراتهران

پاسداران- مهروي-خ وفا منش-نبش مكران-ساختمان ايران زمين-ط 3-واحد 09126279597401-22974641صمصاميتهران

فلكه دوم صادقيه بلوار آيت اله كاشاني جنب پمپ بزين پ214406075343صنعت برقتهران

فلكه دوم صادقيه-ابتداي بلوارفردوس-روبروي قنادي روژان-پ4400894074صنعت كارتهران

خيابان آزادي نرسيده به دانشگاه صنعتي شريف ساختمان آزادي طبقه دوم واحد 0219-66036323صنمتهران

تهران نو - خيابان پدر ثاني - خيابان شهيد افشاري - كوچه سوم - پ 7782483521-021صوفيتهران

شهرك وليعصر خيابان جاللي شمالي پالك 216621923362طارميتهران
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فرجام شرقي بين چهارراه خاوران و وليعصر ساختمان 193 ط1 واحد 7719418010-021طباطباييتهران

خ خاوران - مشيريه -سي متري صالحي -ك خوزستان غربي - پ 3387390959-021طراحتهران

17شهريور نرسيده به پل محالتي  ك علي احمديزاده پ335534609طاليه داران دانشتهران

2166905416khiabaneطالييتهران aslie ekbatan  -sakhtemane borje abi  -tabaghe 4-vahede 30

مسعوديه خ ابومسلم خراساني نبش ك مرادپور -پ 3 ط 334942-021-021 33499288طلوع شمستهران

تهران- خيابان ستارخان- نرسيده به ميدان توحيد- نبش كوثر دوم- ساختمان دلگشا- طبقه اول واحد664311186طلوع طالييتهران

تهران-ميدان توحيد - ابتداي بزرگراه چمران كوچه اليزابت پالك 4 طبقه 21669166602طليعه پردازتهران

بزرگرا رسالت - اول دردشت - پالك 534 - ساختمان پزشكان - ط سوم77808022-021طناز گلتهران

جنت آباد بلوار اللهخ مجاهد كبير الله هفتم پ 28ط همكف2144423159طوبيتهران

نت آباد تقاطع تهرانپارس سمت راست ط همكف پ 4444435906ظرافتتهران

خ قزوين تيموري روبروي بازار2155704784عاشوريتهران

اتوبان محالتي نبش آزارتمانهاي بانك رهني پ 33183247301-021عسل چشمتهران

سيد خندان-ابتداي سهروردي-ك بسطامي-پ 26-واحد 1-زير همكف6-88519284عصر شبكهتهران

ما بين چهارراه سر سبز و ميدان رسالت روبروي بانك رفاه جنب م 68پ3ط778972441-021عصر طراحانتهران

بزرگراه رسالت - ضلع شمال شرقي چهارراه سرسبز پالك 77188592721-77188591عصر فنتهران

سه راه افسريه - والفجر - بلوك سي - نبش 22 متري دستغيب - -پ  3364212245 - 33821203عصر پردازشتهران

خاني آبادنو خ24متري ماهان بين ك 60 و 62 پ 2155849402237عطر رزاتهران

خ خواجه نظام المك ايستگاه حسين آباد پ 77568584575عطرانهتهران

خيابان قزوين خيابان كاظمي نرسيده به نوري پالك 2155759815284عطرريحانتهران

فلكه دوم صادقيه بلوار فردوس غربي بعد از ورزي جنوبي پ 6 ساختمان كارون ط دوم واحد21441759816عطرسيبتهران

خ شريعتي- نرسيده به سه راه طالقاني- ك ساري- پ 8841719413-021عطرگلتهران

خ اسكندري جنوبي بانك رفاه پ66893252276-021عطرينتهران

خيابان دامپزشكي نرسيده به قصرالدشت جنب ايستگاه اتوبوس پالك 2166365743285عالييتهران

مشيريه - سي متري صالحي - نبش فروردين شرقي - پ 37 ط 2 واحد334788676-021علم افروزتهران
خ 17 شهريور نرسيده به ميدان امام حسين ايستگاه خيام خ خشكبار چي پ ق 108-پ ج 94  تغيير محل: خ 17 شهريور نرسيده به م شهداء خ كاظمي روبروي پارك شكوفه نبش محمدي پ 43-33797013-021علم برترتهران
تهران-خيابان انقالب چهارراه ولي عصر-نبش صباي شمالي-پ1005قديم 915جديد66410225-021علم پرورتهران
افسريه -خ 15 متري اول-نبش خ 8 ش حقيقت-پ 33844971252علوم هانيتهران
ضلع جنوب شرقي پل سيدخندان-اول ك باقري-پ 1-ط 09122764484-22443366-21علوي ايرانتهران

صفحه 57



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

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

4متري داوود پ215514693930عليخاني1تهران م شمشيري خ قدرت پاكي ك
تهران پارس جشنواره خ زهدي (امين ) كوچه مبين علي  پالك 8 طبقه سوم مجتمع آموزشي عماد فارس77141405عما دفارستهران
خ ويال پ 13 ط 3 واحد 8892219510عمران پوياتهران
كيانشهر - شهرك تامين اجتماعي - بلوك شقايق - پ338885654-021غروبتهران
تهران-شهرك غرب -بلوار فرحزادي -جهاراه دريا-ساختمان صدف شماره 2-طبقه 4-واحد2209111414غزالتهران
خ قصرالدشت نرسيده به خ دامپزشكي پ216686002749غزاليتهران
مشيريه -  م آقانور -  خ سي متري صالحي - پايين تر از چ اول -نبش ك خرداد غربي - پ 1 تغييرمحل:افسريه-بين 15 متري سوم و چهارم -پ 93-ط 336556292-021غوغاتهران
پرديس - فاز 1- ميدان عدالت - خيابان نيايش - روبروي مسجد امام علي (ع)- ساختمان مديريت دولتي - طبقه 21762731854فائزه نوينتهران
متري فتح پشت كارخانه شير پاستوريزه بلوار 17 شهريور 15 متري اول جنوبي ك قيومي پ8 216680040465فاطمه الزهرا (س)تهران
خ وليعصر- نبش فاطمي- ساختمان افتخاري- پ 8895896157فاميليتهران
ميدان رسالت- خيابان شهيد مدني شمالي- پايين تر از سه راه وحيديه- شماره 940 طبقه دوم77699138-77828079فانوس علمتهران
فرجام شرقي -خ ولي عصر جنوبي - خ باقري - ك آب نيكي -پالك 15 (80 جديد)- ط اول77453551فتحيتهران
ميرداماد م مادر خ بهروز ك يكم پ37ط اول واحد222790324فخر آرياتهران
خيابان مولوي جنب مسجد قنات آباد2155602372فخر جهانتهران
سبالن شمالي روبروي خيابان محسن ازادي بين كوچه حقيقت پسند و ريوندي جنب بانك پارسيان طبقه دوم پالك 457 قديم88425456فخر جهان نوينتهران
مابين 4راه سرسبز م رسالت روبروي بانك رفاه ميدان 68 ك آژنگ پ3ط772303592فخر طراحانتهران
تهران-شهرك غرب-بلوار دادمان-خيابان سپهر-ابتداي خيابان درختي-روبه روي مركز تجاري سپهر-نبش كوچه سوم-پالك 1-واحد 3 طبقه 21883609222فخرگلتهران
م رسالت خ هنگام م شميران نو 20متري شهداپ7744813341-021فر فرزانهتهران
شهرري جاده سوم خ پروين اعتصامي خ شهادت ك شهرستاني پ 3376996418فرتاكتهران
خ آذربايجان بين خوش و قصرالدشت پ2166867674938فرحنازتهران
سي متري جي - بعداز چهارراه هرمزان روبروي ديوارپادگان -نبش كوچه قاسمي پالك 6660891235فردانگرتهران
88459170فردايرانتهران گلبرگ غربي - سرحيدري پ 439 ط884250062   -021 -
گلبرگ غربي - روبروي 16 متري اول - نبش ش صفائي - ساختمان سجاد - پ ق 208 -پ ج400  88404164-021فرشته 1تهران
شهرك غرب بلوار فرحزادي ايستگاه دريا خ سپهر پ 16 ط همكف88079315فرشته رختهران
بلوار اصلي شهرك اكباتان جنب هواپيمايي كيش نبش ك سهيلي ش214465408518فرشته زيباييتهران
سهروردي شمالي-روبروي مسجد حجت ابن الحسن-ك جهانگيري-پ 2-ط 4-واحد 8876462412فرشتگان نيكتهران
ميدان انقالب ابتداي كارگر شمالي فرصت شيرازي پ36ط0212-66567087فرمهرگانتهران
پاسداران خ كال هدوز- مجتمع صدرا- پ 450 شرقي-  ط 2- واحد2254388511فرنوشتهران
تجريش روبروي بانك ملي روبروي بيمارستان شهدا كوچه شهدستاني پ22714265182فرهمندتهران
خيابان 15خرداد غربي اول كوچه اكبر نژاد پالك 215563374319فرهيختگان كوشاتهران
خ امام خميني بين نواب و اسكندري پ2166884195608فروزندهتهران
ميدان ونك - خ هجدهم گاندي - پالك 18 - واحد 882013612فروغ دانشتهران
بزرگراه رسالت-بين چهارراه باقري ودر دشت-ك امام صادق-پ 3 -ط اول021-77725062فروغ دانش 2تهران
يافت آباد ميدان الغدير  خيابان مرتضي زنديه چهارراه امام نبش كوچه بابك ساختمان الله پالك 6 طبقه دوم2166783752فريبانوتهران
تهران بزرگراه اشرفي اصفهاني باالتر از ميدان پونك نبش بهار 3 پالك 1 طبقه همكف واحد 21446151183فن آوران البرزتهران
فلكه دوم صادقيه پايين تر از برج گلديس كوچه خسرو پالك 214428727922فن ايرانتهران
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7780574936-021فن خودروتهران بزرگراه رسالت-اول دردشت-خ بوجاريان-نرسيده رودباري-پ
ستارخان روبروي باقر خان طبقه باالي بانك  ملي2166558627فن و پيشهتهران
بزرگراه رسالت-نبش 16 متري دوم جنوبي-پ 176-ط سوم26311693فن وهنرتهران
انقالب نبش ابوريحان پالك1154طبقه دوم واحد 21669603156فناوران دورانتهران
تهران -مترو نواب خيابان آذربايجان غربي پالك 612 طبقه 668463992فناوران زمانتهران
وليعصر روبروي پارك ملت ك صداقت پ82 واحد 220573179فناوري درياييتهران
خ پاسداران نبش بهارستان سوم پ 522ط همكف22589395-22540848فناوري ثمرتهران
تهرانپارس-باالتراز ميدان شاهد خيابان131پالك217733060970فنون برقتهران
بلوار استاد معين جنب مسجد فاطمه پ 216602339237فنون ماهيارتهران
خيابان حاظ چهارراه جمهوري كوچه زرتشتيان پالك216670441020فني تهرانتهران
شمال غربي سيدخندان پ 16 ط دوم22891454فني عمرانتهران
شادآباد خ 17 شهريور خ فرجي 15 دوم شمالي ك صالحي پ216679001250فوكاتهران
شهرك شريعتي-خماهان-ك 77 پ 555070907-55029028فكريتهران
خ رودكي بين چهارراه بوستان و دامپزشكي ك حمام پ21668672132قاصدك طالييتهران
خيابان خاوران - خيابان خواجه كرماني ( شهيد انورزاده )- پ 3371608434-021قاصدك مهرتهران
تهران، ميدان المپيك ، خيابان 27، پالك 214413671223قصر آندياتهران
شريعتي دولت چهاراه كاوه بلوار كاوه شمالي پ 72 ط اول22266349قصر آيينتهران
ميدان انقالب خيابان 12فروردين روبروي تعزيرات باالي پاساژفروردين طبقه 3 واحد 21669500897قصر روشانتهران
م امام حسين ابتداي دماوند خ شهيدمنتظري روبروي كوچه منصور پ 263 آموزشگاه قصرطاليي33359156قصر طالئيتهران
م هفت تير-ضلع شمال غربي نبش خ غفاري-پ 2-واحد 883217446-88321624-021قصر موتهران
تهرانپارس 4راه تيرانداز 156 غربي پ 2 ط 3 واحد 7788930512-021قصر نيليتهران
شمس آباد م ملت خ قنبري پ 2263153832قصر ونوستهران
خيابان هالل احمر خيابان فاتح چهركوچه نورفرباني بن بست دوم آموزشگاه قصر پرنيان2155670034قصر پرنيانتهران
مجيديه شما لي م سر باز نبش ك كيو مرسي پ 2275633019/1-021قصر ياستهران
ميدان جمهوري خيابان اسكندري جنوبي بين جمهوري و اروميه نبش كوچه خوشخويي پالك 2166575611396قصرشيدهتهران
تهران2166666666قصرپرياتهران
تهران2166387831قطرهتهران
تهران چهارراه باسداران ميدان هروي بلوار گلزار خيابان هفتم بالك 2297921725-22979211كار وصنعتتهران
ابتداي مفتح شمالي-خ زهره-پ 5-واحد 8-ط 14-88860090كار وكاوشتهران
م انقالب-ضلع جنوب شرقي-ابتداي خ انقالب-پ 5-ط اول-واحد 183-66499517كانون دانشتهران
وليعصر-نبش فاطمي-ساختمان شماره 1-ط 3-واحد 02155-88953545كهكشانتهران
بين سهروردي و شريعتي-روبروي باشگاه بانك سپه-پ 46-ط 887678862كهورتهران
خ آيتاهللا كاشاني نبش شقايق پ44100237498كژال2تهران
تهرانسر بعداز چهارراه صدف نبش ك 30 پ 1 واحد3 ط اول2144521767الله سرختهران
مجيديه شمالي-خ استاد حسن بنا-سه راه پياله-نبش ك عيوضي-پ814-واحد 223142173-02122501512الله چهرتهران
شهران -بعداز پل زيرگذر - روبروي بانك تجارت - پالك 16 - طبقه همكف - واحد443296882لبخند غنچه 2تهران
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شريعتي باالتراز سه راه طالقاني ك سودمند پ12 ط سوم77502600لعلتهران
خ رودكي باالتر از امام خيني پ2166353663357لعلي سرابتهران
تقاطع مدرس و ميرداماد روبروي ثبت شركتها ساختمان پديد واحد222553413ليوناتهران
پيروزي - بلوار ابوذر - خيابان دوم غربي-پ 7742525728-021ليداتهران
فلكه اول تهرانپارس - نبش خيابان 144 شرقي - پ ق 2 -پ ج 41- طبقه سوم77860907-021ليالتهران
تهرانپارس بين فلكه2و3روبروي پاساژ ساالريه پ113ط2واحد1جنوبي77708355ليالنتهران
سيد خندان خ جلفا ك سهره ط1پ912107972722ليلياتهران
تهران-فلكه صادقيه خ-سازمان برنامه مركزي ساختمان صبا واحد 441088114-021ماديمتهران
فاطمي88931964ماريناتهران
خ خاوران -روبروي خ اتابك -جنب پارك فدائيان اسالم ناحيه مالك اشترتغييرمحل : 89/3/16 خ خاوران -جنب بانك انصارالمجاهدين -پ33437102-021مالك اشترتهران
تهرانپارس م پروين خ 196 شرقي بين 133و135 پالك 147ط2واحد 091240784114-77780728ماناي زمانتهران
خ قزوين دوراهي قپان خ عبيد زاكاني كوچه بيك عليزاده غربي پالك 21557113907ماندگارتهران
خ شريعتي-خ ملك-پ 32-واحد 775144651مانيداتهران
ميني سيتي خ نخل شهرك نفت كنگان 6پ20ط224457581ماه ساداتتهران
علي اباد جنوبي شهرك شهيد بهشتي ك 7 صفياري پ1ماه نماتهران
پيروزي - سه راه سليمانيه - نبش دهم فروردين - جنب كفش ملي  - پ 435- ط 333445462-021ماهانتهران
تهران-كيلومتر14جاده مخصوص كرج-چيتگر شمالي-خيابان جهاد-15متري بدر-پالك214419608218ماهنوش شهرتهران
تهران سر شهرك آزادي منازل پليس قضايي خ امام خميني ره پ 219ط21445156021ماهك سفيدتهران
رسالت-ابتداي خ دردشت-خ مترو علم وصنعت-خ نخجير-پ 38-واحد 772130982-021ماهي نقره ايتهران
آزادي روبروي مترو شادمان - پ 66045504358ماژتهران
خ ش نامجوخ حسين يزدي خ سلمان فارسي پ77550577316مبتكران شريفتهران
خ اختياريه جنوبي ك نگار ساختمان نگار پ2 واحد02118-22572276مبتكران پاسار گادتهران
خيابان قزوين دوراهي قپان جنب بانك ملي پالك 906 طبقه سوم2155702321مبين صنعت 2تهران
باالترازميدان وليعصر روبروي سينما استقالل كوچه شهامتي پالك 218880431424متجليتهران
شهرك غرب بلوار پاكنژاد نبش 18 متري مطهري پالك18 واحد 21223521273متخصصتهران
باالتر از م وليعصر-  بعد از سينما استقالل- ساختمان موسيقي ماندانا-طبقه سوم88894358-021متخصصان فرداتهران
شهر قدس- بلوار مصلي- نرسيده به ميدان مصلي -مجتمع تجاري2146843886متين رايانهتهران
فلكه دوم صادقيه نبش اشرفي اصفهاني بلوار مرزداران جنب ابوالفلضل كوچه بهار آزادي پالك 8 واحد 442700374متين غربتهران
تهران- شهرك شكوفه(عبدل اباد)-بين خيابان بدر و زنهاري-پالك 55850360124مجتمع آموزشي صداييتهران
تهران- شهرك غرب- فاز2- خيابان هرمزان- خيابان پيروزان جنوبي- پالك8808226674جتمع آموزشي نيكوكاري رعدتهران
بزرگراه بسيج - شهرك شهيد شجاعي33235830-021فرهنگي منازل سازماني قصرتهران
ميدان رسالت -ابتداي خ هنگام -بعداز چهارراه قزويني -ط فوقاني داروخانه -پ7721052014-021مجتمع فني ايرانيانتهران
05221مجتمع فني ستارخانتهران تهران -  خيابان بهبودي نرسيده چهارراه  صالحيان سمت راست كوي ارشاد پالك 022    -02166507716    
يافت آباد ميدان الغدير خيابان زنديه ضلع شمالي پارك شهدا يافت آباد2166305353مجتمع نيكوكاري رعد الغديرتهران
تهران مرزداران بلوارآريافر كوچه گلديس9پالك214423520430مجللتهران
قصرالدشت بين طوس ودامپزشكي نبش جهانشيري پالك687 واحد 663615871-021مجيالتهران
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55 ط2 و21448407314محدثهتهران 2 طالقاني ساختمان اشرفي اصفهاني بعد لز پل نيايش نبش خ
تهران - آرياشهر - بين فلكه اول و دوم صادقيه - روبروي اداره پست - پالك 44735-44218906-44265521-20محرابيتهران
م شهدا ، خ 17شهريور ، خ ش قادري ، بن بست سيدكاظم ، پ21331309882محمدامينتهران
خيابان جمهوري نرسيده به پل حافظ كوچه مهبد پالك 667053214-021مخبريتهران
ميدان اختياريه خ عابديني خ جهاني نيا ك مزبكي پ2258323011مداليون سبزوار 2تهران
ابتداي خليج نبش كوچه الله پالك2166180290133مدرسان خليجتهران
ميدان ابوذر خيابان ابوذر غربي نرسيده به چهارراه طوس پالك 2155789304871مردميتهران
پل تجريش مقابل سينما استاراط فوقاني آزمايشگاه كوروش ط227211343مرواريدتهران
خ 17 شهريور -بعد از پل آهنگ - خ مجيد كيامنش - پ ق 52 -پ ج 30- ط اول33004374-021مرواريد شهرتهران
تخرانسر چهاراه صدف روبروي بانك سپه ساختمان رز پالك 47 واحد445644838مريم آراتهران
تهران، خيابان آيت اهللا كاشاني، جنب ايسنگاه جنت آباد، پالك 21441031294مريم بانوتهران
خيابان آذربايجان -مقابل بيمارستان شهريار پ 1109 ط21663727473مساحانتهران
پيروزي - خيابان پرستار - تقاطع نساجي -پ ق 216 -پ ج 144- طبقه 330630001-021مستعدتهران
افسريه - بين 15 متري اول و دوم - خيابان 30 - پ ق 172-پ ج 33146292196-021مسعودتهران
خ امام حسين روبروي ايستگاه مترو مدني جديد77511821مشاهير پايتختتهران
پل سيد خندان-ابتداي سهروردي-خ ابن يمين-خ سروش-خ حبيبي-پ 8876072814شاوران روشنگر فرداي ايرانيتهران
66438998مشاورينتهران تهران خيابان جمهوري اسالمي بين اسكندري وجمالزاده نبش چهار راه شهيد ياسري باالي بانك اقتصاد نوين پالك 36 زنگ 091211383631 -
خيابان شادمان نرسيده به چهارراه نصرت ك غفاري آذرپ 66511081406مظفريتهران
خ وحدت اسالمي پائين تر از چهارراه ابوسعيد پ55572652741معجزهتهران
ميدان بهمن خيابان دشت آزادگان جنوبي روبروي فرهنگسراي بهمن  پشت پمپ گاز پالك 23-55327821-021معرفت گستر1تهران
نارمك - خيابان گلبرگ شرقي - مدائن - نرسيده به سه راه رضوان - پ ق 2/177-پ ج 193- ط همكف2177904462مقتدريتهران
تهران - خ آزادي -بلوار استاد معين -خ طوس -بعد از 21 متري-پالك 764-طبفه 660134372-021مقدمتهران
تهرانپارس  خ 196 شرقي بين 131 و 133 پ 339 واحد 12 ط 778742154مالنيتهران
تهران خيابان هنگام شميران نو خيابان وارباز خيابان ابوذر غفاري پالك 2177440004233ملكهتهران
نارمك - خ ش آيت - پايين تر از چ تلفنخانه - نبش بن بست زركش - پ 175 - ط همكف - واحد 779370392-021ملكه زيباييتهران
خيابان مالك اشتر بين خوش و رودكي پالك 794 طبقه اول2166357349ملوكتهران
فلكه دوم تهرانپارس ابتداي فرجام پ 18ط 21778696172ملكتهران
خيابان ري خ بهرام موسوي (دردارسابق)پ919716404362ملك بانوتهران
باالتر از م وليعصر نرسيده به فروشگاه قدس ك ناصر پ 888990096ملكاتهران
تهرانسر بلوار ياس خ نفت جنوبي نبش ك 46 نبش لوازم التحرير علي پ 4 ط همكف2144535613ملكه تهرانتهران
خيابان خاني اباد نو سه را شريعتي خ مهران كوچه چاوش پ 2155854247133ملكه روياييتهران
زرتشت غربي ساختمان زرتشت پ44 واحد7744747414ملكه هنرتهران
مهر آباد جنوبي - 20 متري شمشيري - پالك 124 - طبقه اول2166697571ملي تهرانتهران
م المپيك بلوار دهكده خ بيست و پنجم پ 13 همكف2144713250ممتازتهران
شريعتي-اول ميرداماد-جنب داروخانه ميرداماد-پ4-ط سومواحد222732107-09121390984منيژهتهران
حكيميه فاز يك بلوار نگارستان 8 پ 77309675549مه جلوهتهران
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0912923532-22547110-66180مه فامتهران پ اول مطلب نيا- انتهاي گرگاني- انتهاي ديباجي جنوبي-
تهران ميدان پونك ابتداي بلوار ميرزا بابايي ساختمان ساعت طبقه 2 واحد 444461296مه نگارنوتهران
شهرك مسعوديه -خمظاهري-خ ش كلهر-نبش چهارراه اول -پالك 504-روبروي بانك صادرات-33879120-021مهتاجتهران
خ مطهري ابتداي خ سهروردي شمالي ك بيشه پ6 ط اول واحد21884358486مهتاشتهران
ضلع شمال شرقي پل سيد خندان- پ12- ط زير همكف22890750مهر ارياتهران
م قدس اول نياوران ابتداي خ با هنر روبروي پاركينگ پ 021545-22717032,22717039مهر افشانتهران
اول فرجام شرقي م100 پ22 زير زمين77229900مهر قائمتهران
ديباجي حنوبي-ك تسليمي-نبش ك رخش-پ 2258312266مهر الدنتهران
تهران2166558855مهرآبادتهران
خ ش رجايي م بهشت خ ابريشم 18متري تختي پ555230734مهرآفاقتهران
خ پيروزي-چ كوكاكوال-21 متري دهقان-ك ش بيات سرمدي-پ 2-ط اول روي همكف-واحد 337849511-021مهراطهرتهران
خزانه بخارائي خ ش تقوي پ5532773415مهران جامهتهران
تهران نو - نرسيده به سي متري نارمك - خيابان بالل حبشي - پ ق 69-پ ج 7746906465-021مهران رختهران
خيابان جيحون مابين مالك اشتر و مرتضزي شماره 66872711247مهربانتهران
شهرآرا،خيابان پاتريس لومومبا،بين خيابان 19و21غربي،پالك184،واحد21882889822مهربهارتهران
تهران  - خيابان ستارخان  - خيابان شادمهر- بعد از چهار راه نصرت - پالك 2166002861209مهرجوتهران
شهرك وليعصر خ رجايي نبش م يكم پ16 طبقه دوم2166320926مهرشيواتهران
خ پيروزي -خ سوم نيروي هوايي فرعي -3/32-پ 21-ط همكف77985132-021مهرفرشتگانتهران
خ قزوين خ ش سبحاني ك ش رجبي ساختمان كوالك پ666516984مهرمادرتهران
20متري ابوذر 12متري رزاقي ك ش معرفت پ2  طبقه 21557724942مهرپرورتهران
خ پيروزي-چ كوكاكوال-21 متري دهقان-پ 180-ط اول33337713-021مهرگانتهران
اميرآباد شمالي نرسيده به جالل آل احمد روبروي مركز قلب تهران كوچه مجد پ54 واحد886316321-021مهمان يارانتهران
ستارخان بين كوثراول و دوم نبش ك فرشته زير همكف پ 2166591197154مهياتهران
شريعتي خ ملك ك زنده دالن پ 217753578715مو گه سراتهران
نارمك - ابتداي سي متري -ابتداي خ آيت - نبش تهران نو -  پ 1 - ط 1 - واحد779192234-021موبانتهران
سعادت آباد خ عالمه طباطبائي جنوبي انتهاي 30شرقي پ 886874361موتابتهران
چهارراه يافت آباد بلوار معلم خ عباسي جنب زينبيه  پ216660539027موج گيسوتهران
م خراسان -خ خاوران -خ مخبرجنوبي (عارف جنوبي)-پ 66-ط سوم33704993-021موحدنوتهران
خ انقالب مابين دروازه دولت و ميدان فردوسي خ شهيد عباس موسوي بن بست نيكپور پ 0211-88327573دمات علمي آموزشي رزمندتهران
رسالت-بين چهاراه دردشت وباقري-پ 320جنوبي-روبروي مسيل عبادي-0912216237-77803985-1موسيتهران
فلكه دوم تهرانپارس ابتداي جشنواره پالك 77873482191-09305005596موژان لرستانتهران
فلكه سوم تهرانپارس خ 196 شرقي خ 131 جنوبي نبش ك قصابان پ 7733290753/2ميخك صورتيتهران
يافت آباد بلوار الغدير شمالي شهرك امام خميني ك چهارم پالك 216624851239مژده ديباتهران
تهران- خ- قزوين خ-سليماني (حسيني) سرچهارراه ربيعي پ-2155751037132مژهتهران
مشيريه - چهارراه اول - خيابان بوعلي شرقي - بعد از بانك ملي - كوچه اسكندري - پ ق 52-پ ج 3386519328-021ميثاقتهران
تهران بزرگراه شهيد لشگري_تهرانسر_بلوار اصلي تهرانسر_نبش كوچه عيوض لو_باالي داروخانه شب تاب_پالك 125_طبقه 2_واحد21445125634ميخكتهران

صفحه 62



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

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

خ دانشگاه جنوبي خ كمالزادهپ216640911817ميرعابديتهران
جنت اباد چهاباغ شرقي باالتر از ميدان آتش نشاني كوچه 12متري نسترن پالك چهار واحد يك44414315ميزبانتهران
فلكه دوم صادقيه - ب ايت اهللا كاشاني - پ 214470770111ميناتهران
نازي آباد خ ش توالئي پ55081228289مينوفرتهران
نازي آباد خ پارس نرسيده به كوي پليس پ55063335181ميهن دختتهران
خ شريعتي خ دولت بين ديباجي و دلبخواه ساختمان450 غربي ط1 واحد2257087810ميژانتهران
اتوبان ش باقري-نبش خ 190/3 غربي-جنب پارك جوانه77770214نارونيتهران
تهرانپارس-خ ش رشيد شمالي-بين خ 185 و خ 160-پ 777238661-2177723573نارينهتهران
تهران بلوار يافت آباد شهرك صاحب الزمان خيابان آتشبار كوچه كرباليي پ 91270445303نازليتهران
يافت آباد خ ش مرتضي زنديه كوي اسالمي پ21667946182نازنين مريمتهران
سي متري نارمك -پايين تر از ميدان نبوت -  پ 366- طبقه دوم77906009-021نامورتهران
خ شريعتي باالتر از پل صدر نبش اخوان پ633ط 1 واحد 0214-22678103نان سحرتهران
احمد آباد مستوفي خ ش ابوالقاسم روبروي بانك2282733585نانسيتهران
تهران-خيابان ولي عصر- باالتر از پارك ساعي - ابتداي اميني- پالك 2- واحد 7- طبقه اول88888635-88888645ناهيراتهران
خ دالوران-خواالنيان جنوبي-پ 7749509510نباتيتهران
نارمك - بزرگراه رسالت - خ دردشت -پ ق 494 -پ ج 578- كل طبقات77801828-021نبوتتهران
شهرك شريعتي خ تهران ك مولوي پ2155822724204نجفيتهران
كاشاني-بعد از ميدان نور روبروي فرهنگسراي نور پ 464 طاول واحد 440743805نجمتهران
ميدان انقالب خيابان كارگر شمالي نرسيده به نصرت نبش كوچه حق گو چالك 1084 موسسه نجواي قلم09125018490-02166420336نجواي قلمتهران
تهران-ميدان انقالب - خيابان كارگر جنوبي-نرسيده به كوچه شهداي ژاندارمري-پالك 1325 - طبقه سوم66972731نخبگان جوانتهران
ميدان امام حسين - بعد از چهارراه ايرانمهر - خيابان صفاي شرقي -ط1- پ ج 2133794912234نداي مهرتهران
پرديس - فاز 1 - ميدان عدالت - خيابان نيايش - ساختمان مديريت دولتي - طبقه 21762252542نداي پرديستهران
خ سهروردي جنوبي خ حجازي شرقي نبش ك امامي پ11ط775204571نداييتهران
تجريش77604819نسيم درياتهران
خ  شريعتي به سمت همت خ داود گلنبي نرسيده به ميدان كتابي ساختمان سعيد2122862705نسيبهتهران
سهروردي جنوبيروبروي اداره راهنمايي رانندگي منطقه 7 جنب رستوران سلطاني پ 177 ط اول واحد 884002073نشاط نوتهران
اقدسيه خ اراج خ تيموري پ 35 ط 21229533321نشانهتهران
تهران نو  -نبش خيابان سعدي شرقي - پ ق 75-پ ج 6- ط سوم ( تغيير محل از طبقه اول به سوم)77426262-021نصرانسانتهران
خيابان شريعتي- روبروي خواجه عبداله انصاري - پالك 1114- طبقه اول22851990-021نعمتيتهران
تهران - جنت آباد - نبش الله - پالك 2144458278166نعيميتهران
تهرانپارس خ فرجام نبش عادل ط باالي بانك رفاه پ 24.1 ط 21777099431نقره نگارتهران
مرتضوي بعد از جيحون كوچه توكلي زاده پالك 21668969941نقش آراتهران
م انقالب خ فرصت شيرازي پ7363327710-نقش ايرانتهران
خنياوران خ مژده نرسيده به ميدان امام قاسم روبروي ك درمان جنب موثقي سااختمان نيما واحد 220523561نقش بها رتهران
م رسالت خ مدني پايين تر از تقاطع گلبرگ جنب داروخانه خيام ساختمان تخت جمشيد واحد 2-ط اول77697249-021نقش قلمتهران
خ تهرانپارس- فلكه سوم- خ 196-خ133- نبش 188-پ 70 - ط همكف77321062-021نقش ميناتهران
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1839 ط اول22211355-021نقش چهرهتهران شريعتي نرسيده به م قدس جنب پمپ بنزين اسدي پ
نارمك - خيابان گلبرگ غربي (جانبازان غربي )- چهارراه كرمان - پ 330- واحد772573573-021نقويتهران
خ شريعتي باالتر از پل سيد خندان روبروي پارك شريعتي ساختمان نور ط 5 واحد 22864600218نمونه تبريز2تهران
?NAME#2155711368نهال آرزوتهران

ايت اهللا كاشاني ابتداي جنت اباد جنوبي نبش دوم غربي پ 28 طبقه 4 واحد 4404474941نوآوران برترتهران
65متري فتح (جاده قديم كرج)خ خليج فارس چهارراه خليج خبايان ابوسعيد شرقي خيابان حسيني روبروي 8متري دوم پالك 2.16627E+1734-نوآوران خليجتهران
نارمك-گلبرگ شرقي -نرسيده به چ دردشت-روبروي مسجد سيد الشهدا-جنب بانك ملي - پ 77949561488-021نوآوران داوريتهران
سردار جنگل تقاطع نيايش مجتمع سهند ضلع شمال شرقي ط همكف شمال شرقي بلوك يك واحد21448405791نور ناهيدتهران
تهران نو -فلكه چايچي-خ بالل حبشي-بين سفيد كوه شرقي و بوعلي-پ 7798055930نورافزاتهران
خيابان آزادي - مابين بهبودي و شادمان - جنب ايستگاه مترو - پالك 3 طبقه دوم66085547نورانتهران
خ پيروزي - خ پنجم نيروي هوايي - بين فلكه اول و دوم -ك نصير نيا (4127)- پ 779812104-021نوظهورتهران
فلكه دوم تهرانپارس-اول خ جشنواره-جنب مسجد عبدالحسين77709906نوينتهران
خ پيروزي - سه راه سليمانيه - ضلع شمالي پمپ بنزين - بن بست اول - پ 333251375نوپردازانتهران
جردن-ك يزدان پناه-پ 60-ط اول88660158-02188206817نيروانا -تهران
دولت- بين ديبا جي و اختياريه-ساختمان 450 شرقي پالك 109 طبقه پنجم غربي واحد 0940-22578271-22764036-نيكو روشتهران
تهرانپارس بلوار پروين نبش 206ياشهيدخبازي پ330واحد 091268551565_77072405نيلرامتهران
بزرگراه اشرفي2144270407نگارشيدتهران
مجيديه شمالي اول 20 متري ال هيجاني غربي2122514473نگارهتهران
تهران -خ وليعصر روبروي پارك ملت خ ارمغان غربي پالك 64 ط 1 واحد 220382712نگارين رزتهران
م رسالت خ هنگام 30 متري اول غربي پ 77194450435-021نگاه مبتكرتهران
ميني سيتي اول شهرك محالتي گلستان 3 پ10 واحد 224545842نگين افرينشتهران
سهروردي شمالي خ شهيد قندي م پاليزي نبش ك 2پ2واحد228745724نگين پاليزتهران
تهران آزادي مهراباد جنوبي 45 متري زرند كوي فردوس خ بيگلو خيابان عباس عسگري غربي پالك67 طبقهاول زنگ اول66633864نگين آراءتهران
فلكه ي اول تهرانپارس - خ بهار - -پ 78 جنب پاساژ فرهاد77861943-021نگين بهارتهران
خ وليعصر تقاطع فاطمي ساختمان شماره 1 واحد 56 پ 212255458810031نگين تهرانتهران
شهران نبش ك نغمه پ 38 ط اول2144327518نگين شهرانتهران
تهرانپارس بين چهارراه تير اندازوفلكه دوم خ162 شرقي پ7770181994-021نگين علمتهران
تهرانسر انتهاي خ 14 اصلي ك شهيد گيتي نما پ34 واحد 445126651نگين فروزانتهران
م نبوت - خ گلبرگ غربي -نبش ميدان - 73 - پ 77907790138-021نگين گلبرگتهران
نازي آباد خ مشهدي پ36نگين ياستهران
خ قصر الدشت پايين تر از سه راه بهبودي ساختمان بهنود پ712ط21668445572نيلوفر درياييتهران
ستارخان شادمان بين نصرت ومستعانيه روبروي بانك ملي پالك2166081640141نيلوفر طالييتهران
خ بهشتي اول قائم مقام ك ايزد پ21887273162نيلچيتهران
تهران- صادقيه شهر زيبا-بلوار تعاون-پالك18 ط2 واحد21441043596نيليتهران
شهرك گلستان-بلوار گلها-ياس 9-پالك 214470316212نينوشتهران
پيروزي -چهارصددستگاه-چ ياس -خ دومانلو-ك حاج فرج اله -كوچه دوم -پ 5-واحد 336757001-021نيك هورتهران
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روبروي تاالر چهلستون -پ 33659304106-021نيكان خودروتهران - 15 متري دوم 35 متري قصر فيروزه نبش سه راه افسريه
پاسداران 3 راه لويزان خ شعبانلو22935847نيكروتهران
تهران - سعادت آباد- پل مديريت-بلوار مديريت-بين چهارراه مسجد و خ عالمه جنوبي- پالك 27 طبقه سوم2188682801نيكو پردازشتهران
خ شهيد برادران سليماني-خ حكمت غربي-ساختمان 133 حكمت-ط 3-واحد 91222386649هاله زيباييتهران
تهران خ هاشمي بين قصرالدشت وخوش روبروي بازار روز پ 2166872659310هدف نوينتهران
م قدس نبش ك تدين درب اول22739105-021هديهتهران
م انقالب نبش آزادي88861653هزارهتهران
خيابان وحيديه-خيابان سليمي افضل-خيابان مير حسيني(زركش)كوچه شهبازي-پالك6-طبقه اول77283390-021هشت بهشتتهران
خ اروميه ك جعفري پ258/1هاللهتهران
شريعتي-انتهاي خ معلم-خ شهيد اجاره دار-شماره950ط884107822هلياتهران
تهرانپارس-بعد از چهارراه تير انداز-نرسيده به فلكه سوم-پ 77703339159-021هماتهران
حكيميه بلوار بهار جنب بانك ثامن االئمه پ77006116266-021هما بختتهران
15خرداد غربي نرسيده به چهارراه گلوبندك ك ش اكبرنژاد ك بهار پ21556015559هما دختتهران
سهروردي جنوبي-نرسيدهبه خ مطهري-نبش ك نفيسي-پ 884123851237همايونتهران
پيروزي - ميدان بروجردي - اول خيابان اندرزگوي - پ ق 14-پ ج 33364754117-021همتاتهران
م شهدا - روبرو پمپ بنزين 17 شهريورجنب سايپا مجتمع نگين - ط 5 -  واحد 3313292717-021همرازتهران
اكباتان-خ شهيد نفيسي-ساختمان آرمان-ط3-واحد4469039311همه گلتهران
خيابان وليعصر - ابتداي پل امير بهادر - نبش خيابان ژيان پناه پالك 21553761684همگام گسترتهران
خيابان دماوند - خيابان واحد گيالني - كوچه زاهدي - پ 1 - طبقه اول33359849-021هميشه بهارتهران
تهران-خيابان انقالب نرسيده به 4راه وليعصر  خ شهيد برادران مظفرجنوبي (صبا) ساختمان 18 واحد 19 طبقه 2 بلوك 9126951154bهنر ديرينتهران
پونك2144814254هنر روياييتهران
خاني آباد نو خ ميعاد ك12 پ2هنر زيباييتهران
شهرك وليعصر خيابان شهيد بهرامي پالك 216613148436هنر شقايقتهران
خ فرجام خ سراج روبروي 30 متري اول پ  225ط 773876952هنر شيواتهران
تجريش ك بعثت روبروي بازار قائم پ22ط2واحد3هنر مادرتهران
خ رسالت خ فرجام شرقي خ سراج شهيد چراغي پ9 ط اول2177866188هنر نيكتهران
خ كوي نصر(گيشا) نبش ك سبحاني (يازدهم) پ21-02188284581هنرآشپزيتهران
چ سبالن -سبالن جنوبي-جنب مترو-نبش ك يادگاري-پ 77699011343-021هنرجويانتهران
خ هالل احمر خ عباسي پايين تر از چهارراه جوادي جنب ساختمان پزشكان پ 2155661387113هنردوستانتهران
اتوبان بعثت -كيانشهر-اول بلوار امام رضا(ع)-پ 1-ط 1-واحد 338824441-021هنرشاديتهران
شهران بين خيابان قدس و خيابان طالقاني جنب زيرگذر طبقه اول2144314006هنرماندگارتهران
20متري افسريه بين 15 متري دوم و سوم خ 26 ك ش اسديان پ 33156214147-021هنرنوتهران
مشيريه - سي متري صالحي - خ بوعلي غربي-پ 306-ط 1و334638362-021هنرپويانتهران
تهران تهرانسر بلوار نيلوفر شرقي پ246 ط زيرزمين2144516139هورتهران
تهرانپارس-ضلع شمال غربي-خ تير انداز-پ 7770327398هوش آوران تهرانتهران
تهرانسر - بلوار اصلي - بين خيابان 14 و 16 - پالك 44528445127هوش برترتهران
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خاني آباد نو خيابان ميثاق شمالي كوچه24پالك215502325219هيرادتهران
تهران- ميدان شمشيري - خيابان 16متري اميري(سبحاني)- نرسيده به سينما جي- پالك 169 جديد55779532 -55742682هيربدانتهران
خ وليعصر باالتراز پارك ساعيجنب بيمارستان مهرگان بن بست مهرگان پ 4ط همكف واحد888723234وارشتهران
خ كارگر جنوبي م رازي خ ايرواني خ خطيب بعداز چهارراه ك اميريان پ556680231والفجرتهران
خ پاسداران-نگارستان يكم-پ 11-ط همكف-واحد 228589091ورتاتهران
پيروزي -  -خيابان پرستار-پايين تر از 13 آبان -خيابان شهيد افراسيابي - كوچه طاهري شرقي - پ ق14-پ ج 3306869313-021ورناتهران
پا سداران لويزان جنب بانك صادرات گلزار 3 پ22957549/229302537وصالتهران
خ دولت ك حسينيه ساختمان پزشكان نرگس ط4واحد2257815723ونوستهران
خاني آباد نو بيست متري ميعاد فلكه ابن سينا جنب آژانس هواپيمايي پ 21550312388ونوس آبيتهران
18متري تختي بين كوچه 39و41 پالك 2155512529122ونوس درياتهران
سه راه شريتي خ صفري ك48 پ 21550289684ونوس رختهران
ستارخان روبروي باقر خان كوچه ستايش ساختمان 216693242088ونوس روياييتهران
20متري جواديه ك نوبخت پ215564816141ونوس پايتختتهران
خيابان آزادي خ بهبودي چهار راه خوشرو-كوچه بهرالعلومي-پالك 660647796ونوس گلتهران
بلوار كاوه نرسيده به دولت جنب ك الله پ 212263332016ويدا آراتهران
م پونك - بلوار اشرفي اصفهاني - ضلع شمال شرقي ميدان- نبش كوچه سوم - پالك2قديم - طبقه اول واحد21444432743ويجتهران
پيروزي - خ پنجم نيروي هوايي - باالتر از فلكه دوم بين فرعي پاكدامن و كيهان نژاد - پ 302 - ط 774646211-021ويداتهران
استاد حسن بنا مجيديه خ تربت ك عباسي مهدوي پ 884353096ويراتهران
خ پيروزي - انتهاي 21 متري دهقان - اول ك رضا علي - پ ق 90 -پ 86 جديد   طبقه همكف77439936-021ويوناتهران
شهرك وليعصر خ ش رجايي خ 12متري شريعتي ميالن6پ6622390711پاترونتهران
ميدان شهدا- خيابان 17شهريور شمالي- بعد از خيابان خشكبارچي-روبروي كوچه هاشمي-ساختمان آزمايشگاه صفا-پالك 1786-طبقه سوم-واحد 775172795-021پارتتهران
تهران-خ قزوين دوراهي قپان خ امين الملك(امامزاده حسن) بعد از چهار راه قاضي - باالي فروشگاه بزرگ مهدي - پ 169 - ط آخر55754116-55754161پارس آرينتهران
م ابوذر خ فريدون احمدي ك ش خسروي پ21557120459پارسا نوينتهران
خ آزادي-روبروي دانشگاه صنعتي شريف-مقابل پارك-كانون فرهنگي تربيتي فجر-ط همكف-آموزشگاه طراحي دوخت پارسي پوشان66050295-021پارسي پوشانتهران
م شيرپاستوريزيه كوي 17 شهريور شادآباد 15متري اول جنوبي پ66808419146پارسيان مهرتهران
ستارخان بين چهار راه اسدي و خسرو پاساژ كيش .واحد 4420201031پارميداتهران
تهران-بلوار فردوس-خيابان ابراهيمي شمالي-باالتر از كوچه چهارم-پالك 4404788716پانتيتهران
خ گاندي تقاطع همت نبش ك8 پ64 واحد882075002-88207501پانيذ تبريز 2تهران
شهرري خيابان امام حسين خ اسدالهي ك صداقت پ 559732091_55914400پانيذ ريتهران
خ  قصر الدشت  نرسيده به امام خميني پ 2166891892349پانيذطالييتهران
خ فرجام-ابتداي خ سراج-پ 45- واحد 21777409275پاپليتهران
سعادت آبادبلوارپانژادچهارراه سروضلع شمال شرقي پ212211620779پاك نژادتهران
تهران خ 17 شهريورجنوبي پائين ترازتيردوقلو پ ق 521 پ ج 477 ط 330040801-021پاكانتهران
خيابان هاشمي بين خوش ورودكي كوچه شهيد محمودي آذر پالك 42-02166379843پايتخت جوانتهران
سي متري جي خ سادات خ عربلو 2166602704193پايتخت دانشتهران
شهرك وليعصر چهارراه ياران روبروي بانك مسكن مجتمع ياران ساختمان بانك انصار ط 4 واحد 216624549618پديدهتهران
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66059388پديده شهرتهران  66036826 1197و   خ استادمعين تقاتع هاشمي غربي  پ
ميدان خراسان خيابان 17شهريور پالك2133522200722پديده عصرتهران
خ خاوران ابتداي بزرگراه امام علي بعد از پل عابر اول سمت چپ كوچه فوالدي پ 12 ط زيرزمين33702005-021پرتوزمانتهران
انتهاي اشرفي اصفهاني - بلوار سيموبلي.ار - قبل از فكوري - ساختمان عرشيا - ط448144304پرتوي زيباييتهران
خ گاندي خ 21 پالك 91277958559پردازشگران پارسيتهران
سعادت آباد-بلوار دريا-مطهري شمالي-كوي مرواريد-شقايق 3-پالك 886961826پرديس هنرتهران
شهرك اكباتان فاز يك سه راه مخابرات برج آبي آسانسور دوم ط 5 واحد214466224833پرستوي بهارتهران
خ پيروزي خ نبردشمالي نبش كوچه شهيد نجارمحمودي پ 21333630902پرمونتهران
پونك - كوي دانشگاه - خ مهتاب - پ10 - طبقه اول44811673 - 44844513پرنتهران
يافت آباد - خ اصلي ابراهيم آباد - 35 متري شهيد علي اميني جنب شيريني سراي خوك - پ 97 قديم 84 جديد66791828پرن 2تهران
خيابان پيروزي - خيابان نبرد - چهار راه فرزانه - نبش خيابان شهيد آخوندي پالك 33168897354-021پرنيانتهران
خيابان جيحون بين دامپزشكي و هاشمي كوچه فرديس پالك 21668887591پرنيان چهرتهران
شهران- فلكه دوم شهران= خيابان يكم- روبروي بانك صادرات - پالك 27- اموزشگاه پرهام44303182پرهامتهران
نارمك خ آيت بعد از هفت حوض خ سرسبز پ678 ط ا شمالي77199620-021پروانه طالييتهران
متري جي تقاطع هاشمي پ 46 ط اول واحد 2 216601732921پروينتهران
فلكه اول تهرانپارس خ 142 شرقي پ 7 ط 778782882-021پروين دختتهران
بلوار فردوس، بين ولي عصر و قبادي، مجتمع ارمغان، واحد 440992985پري تاتهران
تهران آذري خ تيموري(شهيد كاظمي) ك حاج محمدي پ 155 واحد 21551374853پريسا نوينتهران
فلكه سوم تهران پارس خ202 غربي خ دانشور ك ذاكر پ7787360221پريسان 2تهران
شمال استاديوم ازادي ميدان المپيك بلوار صدرا خيابان چشمه غربي فاز2 پ54 ط 21447163732پريسايتهران
تهران - سي متري جي - خيابان شهيد سبحاني - كوچه زارع - پالك 2 - واحد 7 - طبقه اول2155778426پريچهرگانتهران
خ ولي عصر باالتر از  چهار راه معين السلطان نبش كوچه باغ پ 2ط21553723152پسنديدهتهران
انفالب نبش چهارراه كالج - جنب موسسه ثامن االئمه - پالك 890 - طبقه سوم2166733996پلتهران
اتوبان بعثت 4راه ترمينال جنوب خ بخارايي شمالي روبروي ورزشگاه كارگران مجتمع آموزشي پور جوادي55056171پورجواديتهران
خ آيت نارمك باالتر از جويبار شرقي پ 295 ط باالي داروخانه صابري واحد سمت چپ77953745-021پورمندتهران
تهران - كن - كوچه بستانك - پالك 091264071899_02144308600پويا انديشانتهران
تجريش- اول خيابان شريعتي-كوچه رفعت-پ 227069663-021پيشكسوتانتهران
حكيميه بلواربهارباالترازخ بهشت پ7730802133پژواك نورتهران
ميدان انقالب خيابان آزادي روبروي دانشكده دامپزشكي نبش زارع و آزادي پالك 128طبقه 2واحد21664352745پژواك تهرانتهران
پاسداران-گلستان دوم-پ 22560888138پگاه نوينتهران
خيابان ستارخان-خيابان شادمهر-بعداز چهارراه نصرت-ابتداي كوچه جوزاني كهن-پالك 2- طبقه 21660273343پيام شاهدتهران
استادمعين-خ21متري جي-تقاطع دامپزشكي-پ660233921002پيام پارسيانتهران
نظام آباد شمالي خ شهيد محمود گل نبي جنب داروخانه پ 302 ط اول2177565732پيشگامتهران
مهرآباد جنوبي - خيابان 20 متري شمشيري - رو به روي پارك - نبش مسيح خواه - پالك 666472851پيشگام ايرانتهران
فلكه سوم تهرانپارس م پروين خ 196شرقي دست راست پ 773279658-021پيوندتهران
شهيد بهشتي خ خالد استامبلي ك 6 پ 8848011111-021پيوند داده هاتهران
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1تهران خيابان ستارخان-نرسيده به ميدان توحيد-ساختمان110-پالك60-واحد664262964پيوند نوين
تهران- شهرك اكباتان- فاز 2- بلوك 19- ورودي 2- طبقه 3- پالك 4465076494پيك هنرتهران
خ آزادي - خ بهبودي2166038807چارقدتهران
خزانهه بين ف 2و3 ك دستباره پ21550485955چترگلتهران
نارمك تقاطع جانبازان غربي مسيل باختر بنبش كوچه روشنايي پ 884167287-021چرتكهتهران
خيابان فردوسي شمالي روبروي چهارراه كوشك كوچه تمدن پالك 18واحد 21667054265چرم پارستهران
پيروزي - خيابان نبرد - خيابان صاحب الزمان - باالي قنادي تبريزي- پ ق 52- پ ج 331922971-021چشم براهتهران
م ابوذر خ ابوذرغربي كوچه شيرازكي پالك 557790112-021چشمهتهران
تهران.تهرانسر.انتهاي بلواراصلي.نبش پارك سه گوش گلناز.كوجه 37 سر نبش شمالي پالك 13 طبقه اول.9123092774چشمه مهرتهران
جنت آباد پايين تر از ميدان چهارباغ نبش ك نوبختي پ 2 ط 21444174842چهرآذينتهران
نازي آباد ك ش الياس سوري پ21555382726چهرآموزتهران
تهران-شهرك اكباتان-فاز2-بلوك1-ورودي2-طبقه همكف-واحد4465990196چهربانوتهران
شهرك وليعصر خ بهرامي پ66305419132-021چهره آرايانتهران
م محسني خ بهروز كوچه شريفي ژ 5 واحد 21222241582چهره خندانتهران
يافتاباد م الغدير خ زنديه جنوب پ 25 ساختمان نگاه واحد 4 ط 21668139713چهره نگار ستاره طالييتهران
سهرودي شمالي ك بسطا مي پ 8851155736چهره پردازانتهران
م پروين خ 196 شرقي پ 77141121442چهره پردازان 2تهران
مهرآباد جنوبي خ 45 متري زرند كوي فردوس زيرگذر 10 خ ش بيگلر خ نظافتي شرقي2166637885ژاالنتهران
شهرك وليعصر خ ياران خ به خيال پ215555555520ژاله فرتهران
تهرانپارس خ جشنواره خ مهران سجده اي ك حميد كيهاني پ 217788152424ژوركتهران
م هفت تير-خ بهار شمالي-روبروي منبع آب-پ 77609358507-021ژيوارتهران
خ رسالت بين صياد و چهارراه مجيديه ضلع شمالي پ 148 قديم پ 1209 جديد2122508263-كاج سبزتهران
ميدان آزادي-ابتداي خيابان محمدعلي جناح-روبروي درب ترمينال-پ21660373133كاربران 2تهران
ميدان انقالب خيابان آزادي خيابان جمالزاده جنوبي ابتداي خيابان شهيد كلهر پالك 15كارو پيشهتهران
بيست متري افسريه - 15 مترل اول - خيابان 33 - جنب مسجد رضويه - پ ق 137-پ ج 33157733138-021كاروهنرتهران
تهران خيابان 17 شهريور نرسيده به ميدان خراسان نبش خيابان شهيد عجب گل(جهانپناه) پالك 33725122328-021كاشفان صنعت 1تهران
تهران خ خوش شمالي ك جاويد پور پ2 ط همكف21كانون خيريه كارآفرينانتهران
بزرگراه آيت اهللا سعيدي پ21663030242كاوش برترتهران
تهران اول جاده ساوه بعد از چهار راه يافت آباد جنب كارخانه شيشه ميرال كوچه 12متري گلبن 1 پالك 663069711-66235601كاوش خودروتهران
يافت آباد شهرك وليعصر-خيابان حيدري شمالي روبروي دبيرستان چمران بين كوچه20 و 22 پالك66225803451_66224447كاوش مهرتهران
ميدان انقالب خيابان 12فروردين تقاطع شهداي ژاندارمري پالك 300طبقه اولجنوبي2166402361كاژهتهران
ستارخان-شادمهر-پايين تراز نصرت-ك جوزاني كهن-پ61-طبقه همكف66059863كاكتهران
سعادت اباد ميدان سرو ضلع جنوب غربي پ1 قديم پ38 جديد  ط دوم22353543كاكتوس نوتهران
بزرگراه فتح خ خليج ك2144512882386كسايي زادهتهران
اتوبان تهران كرج -كيلومتر 14 چيتگر شمالي.خيابان بدر-پالك 4418351074-02144183038كسريتهران
امام حسين -اول ش مدني -انتهاي ك محمودنور -پ 8-واحد1و77553622-021--7552845كشاورزتهران
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بهارستان خ جمهوري ك مظفري ك هاشمي پ339950996كفش اولتهران
نبرد جنوبي - خ آقاجان لو - خ بيگي ( انصار 2 ) - پ  3370585239-021كفشدوزكتهران
مشيريه-چ دوم -30 متري مطلبي شرقي- پ 78 -ط اول33863998-021كفشدوزك 2تهران
خيابان نازي آباد خيابان شهيدشير محمدي پالك 2155351473171كالم شيواتهران
فلكه دوم صادقيه ضلع جنوب غربي ميدان مجتمع طال ط سوم واحد21440652553cكلبه آرزوتهران
ري،خ 24متري،خ شهيد شيرمحمدي كوچه شهيد معصومي پالك 5595074979كلبه سبزتهران
021-7483425كلبه شيشه ايتهران تهران - خيابان دماوند - روبروي ايستگاه ابوريحان - پالك 416 - طبقه همكف - واحد 021-77487322
پيروزي بلوار ابوذر پل دوم خ ائمه اطهار پ 33197618111-021كلبه مرجانتهران
خ پيروزي - چ كوكاكوال - 21 متري دهقان -ك ش محمود ترابي - پ 50 - ط اول33330662-021كلبه مهرتهران
م محسني خ شاه نظري پ 41 ط 2 واحد 5 ساختمان پويا2226742-021كلبه ميتراتهران
ميدان المپيك شهرك گلستان بلوار گلها باالتر از ميدان اتريش خ 24 متري الله پ 49 واحد21447635002كلبه هلياتهران
ميدان رسالت - نرسيده به چهارراه سرسبز- خ شهيد بختياري - پ 371-ط 778944292-021كلبه هنرتهران
تهران - گيشا - خيابان چهل - پالك 22 طبقه زير زمين88265600كلبه گندمتهران
م راه اهن  ابتداي خ مولوي خ مختاري خ شريفي منش ك ش امجد دلبسته پ55360261123كماليتهران
قنات كوثر بلوار مطهري بين 11و12شرقي پالك77068867198كمانهتهران
تهران-شاداباد ميدان شاداباد خيابان 22 بهمن پالك 6678084920-021كهرباتهران
خ دكتر بهشتي بعد از چهارراه سهروردي پ 157واحد 887593983كوشانفرتهران
تهران-انتهاي اشرفي اصفهاني-سيمون بوليوار-نبش خيابان اقبال پور-ساختمان پيوند-طبقه سوم-واحد448314319كوهسارتهران
خ يوسف آباد خ جهان آرا خ 41پ 39 واحد 91243316063كژالتهران
خ وليعصر باالتر از طالقاني پ0211858-88901466كيش مهرتهران
رودكي نرسيده به مرتضوي روبروي شعبه 7 ساختمان 131طبقه چهارم واحد912247880916كيميا انديشتهران
خ انقالب زير پل حافظ خ پور موسي 755 ط 888099983-021كيميا دوختتهران
خ پيروزي - خ شكوفه - مقابل پارك شكوفه -  نبش ك اسماعيلي منزه -  پ ق  82 -پ ج 3334790978-كيميا گرانتهران
گيشا - كوي نصر - نبش خيابان 21 (طهماسبي) - پالك 2 - طبقه 2 - واحد 21882831716كيميارختهران
تهران -خيابان آيت اهللا كاشاني -جنت آباد جنوبي-35متري الله شرقي -پالك 2144454032130كيمياگرتهران
خزانه بخارائي - بين فلكه اول و دوم - پالك 55326414260كيمياي دانشتهران
ضلع جنوب غربي ميدان انقالب - جنب بانك پارسيان -ساختمان درمانگاه اسفند - پ1568 طبقه 3 - واحد 216690899512گامكتهران
خ تقاطع خوش كميل نبش كوچه ناظم البكائ پالك 146واحد 21551482714گل آذينتهران
كارگرجنوبي_چهارراه لشگر_خيابن منيريه_ پالك216 _طبقه دوم55385137گل آراتهران
تهران_بزرگراه چمران-پل مديريت-نرسيده به چهارراه قدس-پالك 27-طبقه سوم88684282گل آرا نوتهران
خ سهروردي جنوبي-نرسيده به مطهري-پ 196-واحد 887615693گل اطلسيتهران
ميدان جمهوري -خيابان اروميه شرقي مابين نواب و اسكندري پالك 18 طيقه اول66928518گل افشان 2تهران
خيابان شوش شرقي - خيابان شهرزاد جنوبي - خيابان رضاخاني - كوچه هاشمي پ ق 2-پ ج 5518954023-021گل اندامتهران
رسالت- خ بني هاشم- ساختمان زمرد- ط091221423-22513046-32017گل ايرانتهران
نياوران خ ش پور ابتهاج جنب بانك صادرات پ 2229473123گل تابانتهران
پونك انتهاي سردار جنگل خيابان الدن خيابان 16متري چمران نبش كوچه 10 پالك 214408004677گل خاتونتهران
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پ ق1-پ ج 337159172-021گل دوختتهران - كوچه عسگري - خيابان آل آقا - ميدان آيت اله سعيدي
نارمك-گلبرگ شرقي - چهارراه دردشت - خيابان اوليايي - ميدان 5 - پ 77243018.7-021گل رزتهران
جنت آباد تقاطع اتوبان همت برج طوبي ساختمان اداري ط اول واحد2144607889108گل سنگتهران
بلوار فردوس غرب بين ورزي و پروانه جنوبي ساختمان كارون پ21441190066گل سوسنتهران
سي متري جي روبروي بانك سپه پالك 2166602026254گل شبنمتهران
ميدان پونك - خ ميرزابابايي - خ سردار جنگل - خ مخبري - 16 متري دوم پ214442945422گل پسندتهران
شهرك اكباتان.فاز2.بلوك14.بين ورودي2و3 طبقه همكف021_44665738گل گندمتهران
بيست متري افسريه - بين 15 متري سوم و چهارم - پ ق 373-پ ج 90 تغييرمحل :يست متري افسريه - بين 15 متري سوم و چهارم -پ 331498851-021-33818177-1گل ياستهران
تهرانپارس بين فلكه سوم و چهارم پ2ط3 واحد7705688813گل يختهران
وليعصر روبروي پارك ملت ساختمان صورتي ط چهارم واحد 02128-22052924گاللهتهران
وزرا نبش ك سوم ساختمان 222 جنب جوجه برشته ط 21775388413گلبنتهران
تهرانسر خيابان شهيد طالبي كوچه 27 مركزي طبقه دوم مسجدالنبي(ص)44535635-021گلبهارتهران
چهل و شش متري نارمك - اول سمنگان-پ 5-ط 21779397342گلريز گلستانتهران
شريعتي خ معلم خ مرودست ك شهيد صيادي پ8840299244-021گلنارتهران
امير اباد شمالي-نبش جالل ال احمد -جنب داروخانه مهرگان-ك4شماره 32واحد 8863036714-021گلپرتهران
تهران- جنت آباد- باالتر از همت- 35 متري گلستان (مخبري)- 16 متري اول شمالي- خيابان هشتم مركزي- پالك 214443434325گلپورتهران
فلكه صادقيه بلوار اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع مرزداران نبش ك ردائي ساختمان اركيده واحد 7 ط 21442238132گنجينهتهران
نازي آباد خ ش اكبر مشهدي نبش نيكمرام شمالي پ5506156557گنجينه علمتهران
علي آباد خيابان دستواره بعداز 24متري كوچه 8متري مال وليي پالك 48طبقه 21553516192گنجينه ياستهران
تهرانپارس فلكه 2 خ حجربن عدي پ2177731014180گوهر آراتهران
بلوار ميرداماد- ميدان مادر- خيابان شاه نظري- كوچه دوم- پالك 14-ط دوم-واحد 22271840206گوهر آريانتهران
خ شريعتي باالتر از پل سيد خندان روبروي پمپ بنزين ساختمان كسري ط3 و212286696310گوهر زندتهران
خ وليعصر باالتر از پل اميربهادرپ2155389657221گوهر سازانتهران
جبن پل كميل خيابان محبوب مجاز خيابان خوشياران جنوبي پالك 10 ساختمان بلوط واحد 21554340514گوهر نگارتهران
شريعتي-روبروي پارك شريعتي-كسري- ط 4-واحد 228669633گوهر پارسيانتهران
ميدان پونك-كوجه گلزار يكم-پالك 3-واحد 5گوهردختتهران
جنت آباد شمالي بعد از كوروش شرقي ك قائم 1 پ13 واحد21448701131گوهرشيدتهران
كارگر شمالي-بالتر از تقاطع فاطمي-اميرآباد-جنب ك مريخ-ساخيمان 314-پ 1292-ط سوم-واحد 665751497گياه دانهتهران
ميدان انقالب، خيابان كارگر شمالي، قبل از تقاطع بلوار كشاورز، بن بست گيتي، پالك 21669007486گياهان سبزتهران
چهارراه پاسداران خيابان دولت اختيا ريه جنوبي ساختمان پاسارگاد واحد 225732301گيتا مهرتهران
خ وليعصر مقابل پارك ساعي جنب رستوران حوض خانه پ 2364ط سوم88774840-021گيسو طالتهران
خ سهروردي جنوبي -نرسيده به مطهري -كوچه لشكري-پ 15 واحد 884526072گيسو نگارتهران
نارمك - خ 30 متري آيت -باالتر از چ تلفنخانه - بين جويبار و چمن شرقي -پ 321 - واحد 779029311-021گيسوشمينتهران
متري فتح خ خليج روبروي  بيمارستان شهيدفياض بخش نبش ك 4 شهداباالي بانك مسكن پالك 187طبقه اول واحد 3 6618019865-66180212گيسوي مهتابتهران
بين فلكه دوم و سوم تهران پارس- خ 190 غربي-  پالك7786410055-021گيلداتهران
هفت تير برج نگين ابي پ 5 ط زير همكف2188320416ياراتهران
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ياخچي آباد خ گودرزي بين كوچه كنعاني و حيدريان پ215501838813ياس آراءتهران
م ونك خ شيخ بهايي انتهاي كوچه ش كليوند خ مجيد پور بعد از ك حميد پ 86ط اول2188618805ياس بلورينتهران
فلكه دوم صادقيه اتوبان آيت اهللا كاشاني بلوار رسالت غربي سازمان برنامه شمالي نبش جنوبي عميد پالك 21441013191ياس بنفشتهران
خيابان 17شهريور جنوبي خيابان شهيد حداد عادل (صفاري سابق)روبروي مسجد روحاني كوچه تفرشي پالك 213356786432ياس علويتهران
اسكندري شمالي تقاطع شباهنگ پ 126 ط 669227581ياس گلتهران
م ابوذر خ ش احمدي پ2144015961540ياسمينا1تهران
تهران آزادي جنب شهرك اكباتان بيمه 4 كوچه فرهادغربي پ 214465816711ياسهاي وحشيتهران
اتوبان شهيد محالتي خيابان دهم فروردين جنوبي بعد از ك بني فاطمه پ 330307346-021ياقوت سبزتهران
خ پيروزي خ دهم فروردين خ لرستان نبش ك آزادي ط همكف پ 3317167734-021ياقوت قرمزتهران
چهار راه مختاري جنب عكاسي ميالن پ55482096122ياقوت پايتختتهران
خ كريمخان زند خ آبادان جنوبي ك اردشير پ14 ط888049553يسناتهران
خ دولت نبش مطهري ساختمان نگين پ1 ط اول واحد 225782777يسنا بانوتهران
شمس آباد خ ريحاني ك شهيد امير مسعور رنجبريان پ 2250328064يلكتهران
خاني آباد نو خيابان ميعاد شمالي خيابان شهيد رحماني پالك215552007469يگانه آراتهران
تهران خ قزوين خ شهيد نعيمي ك جعفر عباسپور پ32 ط اول33-02155462032يگانه پردازتهران
تهران - جنت آباد - باالتر از چهار باغ - ساختمان بانك ملي - واحد15 - ط444671054يگانگانتهران
دماوند - گيالوند - مجتمع تجاري اداري دمادشت - ورودي c ( در دو واحد 4 شرقي  و واحد 3 غربي)2215241736گاه شركت تعاوني كاو انديشدماوند
فيروزكوه - خيابان پاسداران - كوچه كتابخانه - پالك 221622231817بانيان هنردماوند
بومهن - بلوار امام خميني - طبقه زيرين بانك ملت2176227523جلوه دانشدماوند
بومهن - روبروي بانك كشاورزي - طبقه فوقاني فروشگاه فريدون طبقه 21762275174حبيبي 2دماوند
دماوند - گيالوند - بلوار شهيد بهشتي - روبروي تعاوني روستايي - پالك 22152427177دلشاددماوند
دماوند - گيالوند - بلوار شهيد بهشتي - زنبق 5 - پالك 21763193066دنياي ارتباطاتدماوند
پرديس - فاز 2 - محله 3 - بلوار اصلي - ساختمان رازي - طبقه 1- واحد 217624370610روياي بنفشدماوند
دماوند - گيالوند - بلوار باهنر - كوچه نيلوفر5 - پالك 7631888261زنديهدماوند
پرديس - فاز 2 - محله 1- روبروي بانك ملي - ساختمان رازي - واحد 217624451114زيباگوهراندماوند
رودهن بلوار امام خميني جنب بانك پارسيان طبقه زير امورمشتركين2176500713ساحل هنردماوند
دماوند - ميدان قدس - خيابان فلسطين - پالك 221522234818شاخه نباتدماوند
رودهن - بلوار امام خميني - جنب نانوائي بربري - نرسيده به بانك تجارت-پالك 871-طبقه اول2215730567كت تعاوني صفر و يك پردازدماوند
بومهن - پشت آتش نشاني - كوچه كاج - پالك 217622202011موسسه بنياد زينب كبريدماوند
دماوند - گيالوند - بلوار شهيد بهشتي - ساختمان درخشان - طبقه سوم2215242418مونسدماوند
دماوند - گيالوند - بلوار شهيد بهشتي - جنب چلوكبابي جوان2215237865نقشينه روداندماوند
پرديس - فاز 1 - ميدان عدالت - خيابان نيايش - ساختمان مديريت دولتي - طبقه 21762756221پرديس نويندماوند
رودهن - بلوار امام خميني - ابتداي كوچه بهار - پالك 2176506112844پژوهش گستردماوند
دماوند - ميدان معلم - بلوار شهيد بهشتي - روبروي مجتمع دانشگاه آزاد - جنب آموزشگاه رانندگي شيوا2215228816كلبه روشاندماوند
دماوند - گيالوند - بلوار شهيد بهشتي -جنب رستوران ميالد-كدپستي-022152396113971953715-9193953205گلستان گرهدماوند
فيروزكوه - شهرك وليعصر - كوچه پرواز2216222871گلشيد بانودماوند
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- واحد 21762744107گلمحمديدماوند طبقه چهارم -5 بلوك - مجتمع پايگاه انقالب ميدان عدالت- -1 فاز - پرديس
رودهن - بلوار امام خميني - خيابان شهيد چمران - كوچه ارغوان - پالك 221572770315يراقدماوند

رباط كريم خيابان امام حسين كوچه3پ229422573343آزادهرباط كريم
نسيم شهر خيابان سوم كوچه عزتي پالك 5675045240آسانارباط كريم
شهرپرند فاز2خيابان كوكب2كوچه كوكب7پ215672283712آالشرباط كريم
رباط كريم گلستان فلكه اول ساختمان مطهر طبقه 3 واحد 22943318315آي تك رباط كريمرباط كريم
رباط كريم انتهاي خ ملكي خ 12متري كميل كوچه جنوبي 3پ22942298094الماس شرقرباط كريم
رباط كريم-بلوار آزادگان-پالك34-ساختمان عرفان9125807566اليزارباط كريم
گلستان صالح آباد 30 متري وليعصر بين بوستان 7و8پ31ط46274232-0229انديشه آفتابرباط كريم
نسيم شهر 12متري دوم كوچه صفدري كوچه مرمر درب اول پ43500561ايراندوسترباط كريم
جاده ساوه شهرك الهيه 18متري فرعي قدس پ434481349بانو گلبانرباط كريم
صالح آباد 30 متري بهارستان 4 پ229462128910بديعهرباط كريم
سه راه آدران قلعه مير 25متري شهدا كوچه مقدادپ23ط همكف2156862470بهشت سبزرباط كريم
رباط كريم آالرد  خيابان حافظ پ229447343448تداعي بهاررباط كريم
رباط كريم شهرك سفيدار خيابان انقالب پالك56440320108ترنم موجرباط كريم
رباط كريم خ شهيد نظر بيگي (گرجي سابق)كوچه شهيد بهاري پ28ط22942234791تيزبينرباط كريم
رباط كريم بلوارآزادگان روبروي بانك مسكن پ215642507874ثمينرباط كريم
رباط كريم-شتر خوار-خيابان بهشتي مقابل شقايفق8 جنب حمام الله2293440399حضرت معصومهرباط كريم
رباط كريم-گلستان-بلوار اصلي-پاساژ پارسيان -ط زيرزمين2294322167دارالفنون نوينرباط كريم
رباط كريم بلوار امام خميني جنب بانك سپه نبش شقايق 4پالك22942223951درافشانرباط كريم
رباط كريم سلطان آباد 20متري مصطفي خميني باغ مهندس فلكه دانش جنب مشاور امالك2294311794دنياي دوخترباط كريم
صالح آباد 30متري وليعصر بوستان دهم پ22946225332ره پويان هنررباط كريم
نسيم شهر -20متري امام خميني-نرسيده به 12متري سوم-روبروي داروخانه گلرنگ-پالك524-ط22943617351زراد رايانهرباط كريم
نصيراباد 10 متري طالقاني پ2294653626119زرگلرباط كريم
رباط كريم-نصير شهر-خيابان امام خميني-پ2156655001370سبحهرباط كريم
سلطان آباد 12متري سجاد پالك 2294322180404سراي دوخترباط كريم
رباط كريم شهر پرند فاز يك بلوار شهدا خيابان بينالود جنب بينالود شمالي پالك 3 طبقه همكف56728691سوريارباط كريم
رباط كريم -بلوار آزادگان-آزادگان يكم-پالك 229422292436سينا رباط (برادران)رباط كريم
رباط كريم-بلوار مصلي بعد از كانون بعثت پالك 229422906268سينا رباط (خواهران)رباط كريم
گلستان بلوار اصلي جنب بوستان 4 پ935478406519شركت تعاوني درفامرباط كريم
رباط كريم بلوار امام خميني جنب بانك رفاه پ2294236944712شركت تعاوني ناب رباط كريمرباط كريم
سه راه آدران جاده شهريار شهر تاجيك خ16متري جنب مدرسه ابوريحان بيروني پ2156576394133عسل گيسورباط كريم
سلطان آباد خ 12متري امام سجاد خ مدرسه كوچه 8متري شهدا پ2294329541159عطر آرارباط كريم
سلطان آباد 12متري سجاد پ177ط22943305651عطرياسرباط كريم
سبزدشت خيابان 20 متري فردوس پ25 ط همكفعقيق درخشانرباط كريم
رباط  كريم -سه راه شهريار-جنب مسجد سيد الشهدا-`2156423539513علم نوينرباط كريم
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10متري رودكي پالك84 و 229457382986فاطمه الزهرارباط كريم شهرستان بهارستان  نسيم شهر  روستاي همدانك 
نسيم شهر ميدان هفت تير ابتداي 30متري بوستان قطعه 2156772509170فني نسيم شهررباط كريم
گلستان-خيابان 24 متري ارغوان غربي بين ميالن 5 و 22943447667قاصدك نقره ايرباط كريم
سلطان آباد 24متري چمران 10 متري اول ك سقاءپ7 ط93578067201قصر يخرباط كريم
گلستان 24متري چمران پ1050ط91258728791ماهنوسرباط كريم
شهر پرند خيابان آسمان  خيابان نرگس 6پ13ط22947245751مجدرباط كريم
رباط كريم   خير آباد خيابان استاندارد نبش گلستان 3پالك 229464628323محشررباط كريم
نسيم شهر بلوار امام خميني پ729طهمكف و اول2156762745معين نو2رباط كريم
سلطان آباد شهرك قلعه مير بلوار شهدا16 متري گلها نبش گلهاي 215686887110مهديس ايرانرباط كريم
شهرستان بهارستان صالح آباد (صالحيه) ابتداي خيابان بختياري پالك 5663671025/2مهديس بانورباط كريم
شهر پرند خيابان آسمان-نرگس5پ229472424122نداي فرخرباط كريم
رباط كريم سلطان آباد  جاده ساوه بعد از پل هوايي كمي جلوتر از روبروي خيابان مدرسه نبش كوچه آزادگان2156740206نسيم علمرباط كريم
رباط كريم بلوار امام خميني روبروي نيروي انتظامي پ229423384490نوين دوخترباط كريم
رباط كريم آالرد بلوار نبوت خ مخابرات پ25 ط زيرزمين2294474417نوين گلرباط كريم
رباط كريم -سلطان آباد -خيابان 24متري چمران-پالك2294383581485هنرصبارباط كريم
رباط كريم گلستان روبروي بانك تجارت كوي نارون2294330688وارستهرباط كريم
گلستان نرسيده به فلكه اول روبروي بانك كشاورزي4327427-0229پديده برتررباط كريم
سلطان آباد 24متري چمران 10 متري سوم پ229434669113پريدخترباط كريم
رباط كريم داووديه  بوستان نهم پالك 229423405922پيوند رباط كريمرباط كريم
گلستان-صالح آباد-خيابان سي متري-نبش بوستان9-پالك2-طبقه دوم9126933278گاليل سفيدرباط كريم
رباط كريم-نصيرشهر-خيابان امام خميني-كوچه شقايق سوم-پالك 21566535124گلرنگ نوينرباط كريم
قلعه مير 16متري گلها خيابان مسجد ابولفضل(ع)پ25ط همكف2294464618گلين آرارباط كريم
نسيم شهر بلوار امام خميني خ12متري سوم كوچه 1اصغرزاده پ99ط91237539761گوهر دانشرباط كريم
رباط كريم سلطان آباد 24متري چمران كوچه ياسر پ229433440019ياقوت سرخرباط كريم
تجريش خيابان ولي عصر كوچه سعدي پالك 4 طبقه 1-(زنگ تك)9123029390ابوالقاسمي 2شميرانات
رودبار قصران فشم جنب كتابخانه عمومي پ 26500573753تجليشميرانات
شريعتي ايستگاه رضايي پ 222373541922معيريشميرانات
نياوران-كاشانك-خ پورابتهاج-خ شهيدكاظمي-پالك222990714-021-88057890-1نياورانشميرانات
حكيميه-بلوار بهتر-روبروي مسجد الزهرا-پ 217730312929چهره طالييشميرانات
شهرري-خ ش شيرمحمدي- خ ش آقابيگي (صداقت- پ 55940-02155695940-70636آريارخشهرري
شهرري خ24 متري پاساژ الجوردي ط559060293آرياشهرري
شهرري باقرشهر خ 30 متري امام خميني خ ش كره خوار نبش پوردارائي پ 419 ط زيرزمين55203755آسارهشهرري
خيابان 13 آبان خيابان خرداد 7 پ 1 ط زيرزمين55009823آفتابشهرري
شهرري باقرشهر بلوار الغدير-خيابان وحدت پ 5521339218آموزشگاه فرهادشهرري
خ مطهري- خ الرستان-باالي داروخانه آفتاب -پ 448-ط دوم-واحد 6-889187627آموزندگانشهرري
شهرري فلكه دوم دولت اباد خ آذرم ك 20 پ 3339288510آينده سازان نوينشهرري
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1شهرري 55901795ايران زمين ري - 55913873159 شهرري ميدان نماز جنب بانك مسكن پ
شهرري جاده قم ك ش غالمرضا پ 8 ط559390491باران ياسشهرري
شهرري خ 24 متري جنب مسجد اميرالمومنين پ 274 واحد559305966بانو سبزواريشهرري
شهرري باقر شهر خ 30 متري امام خميني خ مصطفي خميني پ 215521837364بانو سلطاني نژادشهرري
شهرري باقر شهر ميدان فاتحي خ صاحب زمان بن بست دوم پ 552065426بانو فتحيشهرري
شهرري باقر شهر خ 22 بهمن روبروي ك 7 پ 9329436330190/10بانو نادريشهرري
شهرري ميدان شهرداري ط باالي بانك مسكن ط اول واحد 559718624برنا دختشهرري
شهرري خ شيخ اكبري پ 215593705173تابان چهرشهرري
شهرري باقرشهر خ مصطفي خميني پ 93 ط552264031تبسم بهارشهرري
شهرري،ميدان معلم ،جنب بانك مسكن، پ25،مجتمع رفاهي،ورودي يكم غربي،طبقه اول واحد21559632425ترنج آراشهرري
شهرري ميدان معلم خ كوي اسالم پ 3375868969تك چهرهشهرري
شهرري فلكه دوم دولت اباد جنب پارك كودك خ گرامي زاده كوچه هجدهم پ3377553558حرير سبزشهرري
شهرري خ شهيد شيخ اكبري چهار راه گودرزي پ376 ط559087481خوشهشهرري
شهرري انتهاي پاساژ شيشه جنب فروشگاه صادقي پ 5590247826درخت زندگيشهرري
شهرري ميدان نارنج شهيد قمي ك صاحب زمان پ 5593401217درياي آبيشهرري
شهرري دولت اباد بين فلكه 1و2 كوي آذر خ 49 پ 254 ط همكف ك ش ملت دوست33393696دست دوزشهرري
شهرري دولت اباد فلكه 3 خ 52 پ 92 ط همكف33745998دشت بهشتشهرري
شهرري دولت اباد فلكه 3 خ 52 پ92 ط همكف2133745998دشت بهشت.شهرري
شهرري ميدان صفائيه بلوار بسيج پ 131 ط همكف33391084رابعهشهرري
شهرري شهرك عالئين خ ش مصطفي خميني ك ش روح اهللا جديدي پ 213341819034زرين مهرشهرري
شهرري ميدان نماز خ امام حسين خ پاك طينت پ 5591293016ساغر ريشهرري
شهرري خ فدائيان اسالم خ ش هادي نفري ژ 181 ط اول2155920455ستاره هستيشهرري
شهرري خ امام حسين ك ارشاد خ ش پاك طينت پ 215590622433سروش ريشهرري
شهرري دولت اباد  بين ف 2و3 خ ش مرادي ك 20 پ213376186020سروش صنعتشهرري
شهرري دولت اباد فلكه 3 ك خ عليزاده ش احمد رضا نظري 47 پ 160 ط337458371سروش نيكانشهرري
شهرري خ 24 متري خ اداره پست پ 2الي 7  55965666ركت تعاوني دارالفنون ري فشهرري
شهرري خ فدائيان اسالم خ ش محمدي خ نفري پ 215590087985 تعاوني مجتمع آموزشي پرهشهرري
شهرري دولت اباد-فلكه اول-خ علينواز-ك شهيد آقائي دوست-پالك 3374886028-33744884شركت كهكشان علم آسياشهرري
شهرري سه راه وراميتن جنب تاالر نجفي ساختمان قلم چي پ 146 ط559079353شمس آراءشهرري
شهرري باقرشهر خ 22 بهمن خ 5 ش كريمي باالتر از م پ 2155215295167شميم ترنمشهرري
شهرري باقر شهر 30 متري امام خميني نبش خ ش رضا نيكو سخن پ 5521121122طليعه سحرشهرري
شهرري دولت اباد ف 1 خ علي نواز ك ش آقائي دوست پ 213337191516عالم هنرشهرري
شهرري ميدان نماز ميدان ش غيبي خ خرمدره پ 0215596272546-55913356عصر حجابشهرري
جاده قم حسن  اباد فشافويه خ جواد قمي پ215622734844فراغتشهرري
شهرري سه راه ورامين جنب چستخانه روبروي امامزاده عبداله ك ش اسالمي پ 21559010157فرگامشهرري
شهرري جاده ورامين ابتداي خ ورامين روبروي كارخانه آرد ايران پ2155961335272فناوران ريشهرري
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2156227090138فنون آرياييشهرري حسن آباد فشافويه بلوار امام خميني خيابان شهيد قمي شماره
شهريار-خ وليعصر -نرسيده به ميدان دهه فجر-پ 2165223489620فني كماليشهرري
شهرري خ 24 متري ك مشتاقي ك سماعي پ 5591363319قاصد سحرشهرري
شهرري جوانمرد قصاب شهرك الهيه خ شهداي شمشاد غربي 6 پ 6 ط همكف2133379492قاصدك ريشهرري
شهرري خ اداره گذرنامه 10 متري منتظري گ پيرهادي پ 2133860831قرقاولشهرري
باقرشهر 30 متري امام خميني روبروي فروشگاه سبزينه پ 526 طبقه زيرزمين2155217014الله رخشهرري
تهران  شهرري روبروي بيمارستان فيروز آبادي ،خ پيلغوش جنب ساختمان پزشكان اقدسيه ،پ38،ط3مجتمع آموزشي اليق02155917175-0912307988مجتمع آموزشي اليقشهرري
ري،خ پيلغوش،ك شهيد اكبري،پ021559025623-9122127973مجتمع آموزشي مهران ريشهرري
شهرري 24 متري ك تهراني پ 14 ط اول55931864مدرسان صنعت 1شهرري
شهرري كهريزك55204601مرجان درياييشهرري
ري،خ24متري،خ پيلغوش،پ40،ط زيرزمين55918230-09122139859مرجانهشهرري
ري،م غيبي،ك پازشگر،پ20،ط اول55963699مرواريدريشهرري
جاده قديم قم باقر شهر بلوار امام خميني ميدان شهداءانتهاي سي متري امام خميني شرق آموزشگاه منتظمي پالك 513-02155224224منتظميشهرري
ري،خ ديلمان،شهرك گلها،خ الله ها،سروستان دوم شرقي،پ091221215-33757092-57091مه رويانشهرري
ري،خ زكرياي رازي،بعداز خ محبتي،پ55975618193مهردانششهرري
شهرري خ قم پ2155971938130نخبگان پارسيشهرري
ري ،سه راه ورامين،خ فداييان اسالم،جنب دفتر پست،پ119-طبقه دوم1-55962160نسل نو انديششهرري
ري ،خ منتظري،جنب پارك ايثار،پ213337217524نقرهشهرري
حسن آبادفشافويه،بلوارامام خميني،خ شيخ كليني،پ919259489288نقش ماهشهرري
55958997نوآوران ريشهرري ري-خيابان رازي(24 متري)-خيابان پيلغوش-پالك 0912447815189 -
ري،خ  ش قدمي،چهارراه كلهر،پ091230810-55912368-23120نيمرخشهرري
ري،جاده سوم،باالتر از چ خط آهن،ك عزت ك ش سالم،پ 14 ط 21337633192نيكپورشهرري
ري،خ شيخ اكبري،باالتر از چهارراه دوم،پ09125714695175-55904806هنرافزاشهرري
تهران ،خ شهيد رجايي ،خ13آبان،خ شهيد جمشيدي، كوچه فاتحي پيكاني، پالك 215550609019هنرشرقيشهرري
شهرري2133750775هنرمهساشهرري
شهرري خ 24 متري نرسيده به ك كاشاني ك تهراني پ 12 ط زيرزمين دكتر آقائي2155902610پورياشهرري
شهرري خ ورامين خ نبي پور بعد از ميدان حسن زاده نبش ك چهراني پ 2 پاركينگ33774523پيام گلهاشهرري
شهرري ميدان ابتداي 24 متري ك تهراني پ 20 ط 4 غربي2155965449چكامه ريشهرري
ري،خ شهيد رجايي ،خ13آبان،خ اصلي،نرسيده به چهارراه سوم،پ09195252374103-55036292كلبه پرستوشهرري
شهرري حسن اباد فشافويه بلوار امام خميني خ بخشداري ك ايالنلو پ 02156227917102-2156224116گل سيماشهرري
شهرري چهار راه چشمه علي تقاطع فدائيان اسالم بطرف شرك گلها 45 متري شهرري پ 3374440616گيسو كمندشهرري
شهر قدس- خ امام- پ32- زيرزمين11273706540-آتنا فرشهريار
شهريار - جاده مالرد شهرك جعفريه - خ امام خميني - نبش كوي شهيد عزيزي پ 215995872333آتنهشهريار
شهريار-خ وليعصر - چهار راه مخابرات-كوچه رودكي-مجتمع صادقياني-طبقه 4 - واحد 26232562169آتيه شهريارشهريار
شهريار-فاز 2 انديشه - انتهاي بلوار ياس شمالي- روبروي الدن 9-10-2623548533آراد سيستمشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه- بلوار دنيا مالي- 2623516998آراستكشهريار
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2623528270689آرين نوشهريار 1 انديشه-خ شاهد غربي-پ شهريار-فاز
شهر قدس- خ آزادي- كوچه شهيد مهديخاني- پ30- همكف9194787740آقامحمديشهريار
مالرد- سرآسياب- خ كسري - خ آزادگان- كوچه21 -پ182- واحد زيرزمين2616464551آناهيد شهرشهريار
شهريار- باغستان-بلوار رسول-نبش الله 1 شرقي -مجتمع هما-طبقه اول65238200آوا رايان علمشهريار
شهريار-فاز 3 انديشه- خ  فردوسي غربي-روبروي پارك استخر نرگس مجتمع اداري سيتي استار پالك21 واحد21655681602آيساشهريار
شهريار-خ وليعصر -جنب رستوران وليعصر-طبقه اول2623220613اسكيپاد رايانهشهريار
شهريار-خ وليعصر - جنب رستوران وليعصر2623249729اسكيپاد شهريارشهريار
شهريار-مارليك- خ دكتر حسابي- پاساژ بزرگ مارليك- طبقه سوم-واحد17و91264338793افزون رايانهشهريار
شهريار-  مارليك- خ دكتر حسابي- بين خ امام و دانش غربي- پ 600- واحد زيرزمين9126632270الساشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه- بين اطالعات و شاهد غربي-پ718-طبقه اول-واحد سمت راستالماس سفيدشهريار
شهريار- خ وليعصر-چهارراه مخابرات خ بهشتي غربي پ 919201751126الماس شهريارشهريار
شهريار-خ انقالب-طبقه فوقاني بانك ملي-ساختمان شباهنگ-طبقه دوم2165269295الكتروفن نوينشهريار
شهريار- سه راه مارليك-روبروي راهنمايي و رانندگي9123006672اموزشگاه عليشهريار
شهريار-خادم آباد-الله 16 كوچه ده دستگاه-(ضريح)پالك66232323666امي تيس باغستانشهريار
شهريار-  مارليك- ميدان گلها- جنب بانك رفاه- روبروي برج گلها- پ13-6477990-0261انتخاب برتر انديشهشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه-ساختمان فجر- طبقه دوم - واحد 26235104552انديشه كبيرشهريار
شهريار - خ وليعصر - كوي رودكي - پالك 9 ساختمان دادار - طبقه زير زمين9355443680ايران آراشهريار
شهريار-نصيرآباد- اول درختي- كوچه خيام- پ49و262395261747ايران زينتشهريار
شهريار-فاز 3 انديشه-بازار بوستان- پ262354699948ايران چهر برترشهريار
شهر قدس- بلوار امام خميني (ره)- ساختمان ظريف نيا- طبقه دوم2146844777ايران كارآفرينشهريار
شهريار-خ وليعصر -كوچه حاج اسماعيل - مجتمع قصر2623221793ايراندخت شهريارشهريار
شهريار- وحيديه- ميدان شاهد- جنب قنادي باران9365358618ايندراشهريار
استان تهران -شهريار-انديشه فاز 3-خ بوستان-روبروي مجتمع فرهنگي ورزشي مشهدي-پ655636601بانوي آرياييشهريار
مالرد- سرآسياب- خ كاشاني- نبش چهار راه امام حسين-به طرف مخابرات2616458660بانوي تك رخشهريار
شهريار- بلوار رسول اكرم-قبل از زير گذر-ساختمان رسول اكرم(ص)طبقه دوم واحد21652655637بشارت نوينشهريار
شهريار- مارليك- خ دكتر حسابي- بلوار ارغوان- نبش كوچه صدف9122643904بهرخ نوينشهريار
جاده شهريار-سعيدآباد-بلوار اصلي شهيد بهشتي-روبروي پايگاه بسيج-ساختمان اداري-طبقه سوم65607670بهين بديدهشهريار
مالرد- بلوار رسول - روبروي مسجد جامع -جنب بسيج- پ 9352214951434بي بي گل شهريارشهريار
شهريار- 20متري مارليك- نبش كوچه 22- پ 2616482867612بيتا چهر انديشهشهريار
شهريار- فرارت- بوستان 14- پ 262375449120بيدخت شهريارشهريار
شهريار ميدان جهاد بلوار عالمه طبا طبائئ بعداز فروشگاه شاهد ساختمان تشكري65272802تعاوني بنفشه بافت شهريارشهريار
شهريار-خ وليعصر - روبروي بانك سپه - مجتمع تيبا65266959تعاوني پيشرو رايانهشهريار
مالرد- انتهاي خ امام- كوچه 50- در اول2165176381تفكر نوينشهريار
اميريه - خ امام خميني - مجتمع تجاري اميريه - ط دوم - واحد 6564733022جهان پوياشهريار
شهريار-خ وليعصر - كوچه كياني-پاساژ مرواريد-طبقه اول2623224621حسابداران خبرهشهريار
شهريار- وائين- بلوار امام خميني-بلوك6- قطعه 3208-واحدسمت چپ2623326444حسنا بانوشهريار
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2616458732538خاتونشهريار جنب آزمايشگاه مينو پالك - -دكتر حسابي ميدان گلها مارليك شهريار-
شهريار- اميريه - خ امام خميني- روبروي آموزشگاه رانندگي مهدوي2623648657خاطرهشهريار
شهر قدس- خ امام خميني سر قنات2146882800خبره گسترشهريار
شهربار-مارليك-ميدان گلها-روبروي بانك تجارت2616454637داالهوي ايرانشهريار
شهريار- فردوسيه- خ مطهري- پ19-واحد تجاري سمت راست2623465299دختر ايرونيشهريار
شهر قدس- خ آزادي- شهيد عالمي- كوچه نيرو هوايي-پ21468357742درياي نوينشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه- نبش 4و5 غربي- پ 582 -واحد26235142303دنيارايانهشهريار
مالرد- سرآسياب- خ بهاره شرقي- بن بست سوم- پ 9125675234634راحيل نوينشهريار
مالرد- سرآسياب- خ آزادگان جنوبي- پايين تر از ميدان اطلس- پ 363- سمت چپ216445791راميالشهريار
مالرد- سرآسياب- خ امام- كوچه شهيد زارع اول- پ21651601173راهيان نوينشهريار
صبا شهر - بلوار شهيد تاجيك - خ جهاد -جنب مسجد صاحب الزمان - قنديشاد09197292185-65626703رايمندشهريار
شهريار- مارليك -دكتر حسابي مقابل ساختمان فدك پالك9125691668534رنگين كمان شهريارشهريار
متري مارليك خيابان دكتر حسابي جنب بانك صادرات مجتمع گلها طبقه اول واحد 5 261649839220زماني نوينشهريار
شهريار- اميريه-خ امام- كوچه ياسر1- پ2623648726232زنبق آبي شهريارشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه-بلوار دنيا مالي-پاساژ فدك-طبقه دوم-واحد26235231288زيبندگان نوشهريار
مالرد- بيدگنه- خ رشيد- كوچه ايثار- پ26237218558ساحل روياهاشهريار
شهريار-خ دكتر بهشتي-مجتمع قاسمي-زيرزمين -پ 262322292544ساميهشهريار
شهريار-اميريه-خ امام-كوچه ياسر 23- جنب غذاخوري سالم2623646656ستاره شهريارشهريار
شهريار-خ وليعصر - خ انقالب-طبقه فوقاني قرض الحسنه شباهنگ-طبقه 26232565494ستاره طاليي شهريارشهريار
شهريار- وحيديه - جنب بانك ملي - واحد 26236360173سحرناز شهريارشهريار
شهربار-مارليك-خ ميناي شرقي-پ 261645688412704سرو شهريارشهريار
شهريار- وائين- شهرك كاروان- خ سعدي- نبش چهار راه حافظ9352384894سلمي نوشهريار
خ آزادي تقاطع خوش جنوبي پ248 - ط زير همكف واحد21663667886سمينه پوششهريار
شهريار-فاز 3 انديشه-خ نگارستان-روبروي آژانس دريا-خ گل افشان-بن بست اول-قطعه 2623557494142سوگل نوشهريار
مالرد- سرآسياب- خ امام- جهارراه آزادگان كوي 22 بهمن65591756سوگند كريميشهريار
مالرد- روبروي امور مشتركين- جنب فتومهتاب- پ2486- واحد زيرزمين65996062سوگند كريمي 2شهريار
شهريار-خ وليعصر-كوچه آقاجانلو-پ18 طبقه 262324425301شاهميريشهريار
انديشه فاز يك - شقايق هشتم پالك 106 واحد 65516441303شاهكار هنرشهريار
فاز يك انديشه بين اول و دوم شرقي پالك 863 ط 655248392شايستگان شهرشهريار
جاده مالرد- سرآسياب- روبروي خيابان امام خميني- كوچه شهيد قره ني- يا بن بست 63- انتهاي كوچه - پالك 26164789401223شقايق تكشهريار
شهريار-خ وليعصر - روبروي پارك كودك- مجتمع مدائن-واحد21652206102شهرزاد شهريارشهريار
شهريار-ميدان قائم-پاساژ گيوي2165242061شهريار بهفاشهريار
شهر قدس- ميدان آزادي- كوچه شمس- پ 4- طبقه دوم02146873953-122620572شيوا خاتونشهريار
مالرد- خ دانش غربي قطعه سوم شمالي پ912368526917صحرا بانوشهريار
شهريار-خ وليعصر - كوچه ثمري - پ262322421969صدنشهريار
شهريار -خ وليعصر - جنب بانك ملي مركزي - كوي آقاجالنلو - پالك 6622931035صنعت رادشهريار

صفحه 77



آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

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

خ گل مريم روبروي ايستگاه تاكسي مترو2165117729طاها رايانشهريار خ شيوا- 3 مارليك- فاز شهريار-
شهريار-مارليك- ميدان گلها-نبش پرستو-طبقه دوم و سوم2165157814طرح نو شهريارشهريار
شهريار شهر قدس -خيابان آزادي - كوچه ابوذر-پالك 214682011324طنين رايانهشهريار
شهريار-فاز 2 انديشه- بلوار شقايقغربي-كوكب2-پ262354074712فائقه بانوشهريار
شهر قدس- خ آزادي- خ فروردين- پ214687835420فاطمهشهريار
شهريار- شاهد شهر-بلوار شهدا-ميدان امام- ساختمان ساحل-طبقه اول2165447288فرانگرشهريار
فاز يك انديشه - بلوار دنيا مالي - مجتمع رضا واحد 6552689128فرزانگان انديشهشهريار
شهر قدس- بلوار مصلي- چهارراه گودرزي شمالي اول خ شهيد رمضاني پالك 91236445266فرميسكشهريار
شهريار-فاز 2 انديشه-الله اول-كوچه شقايق-جنب پاساژ پالك 26235425871فطن انديشهشهريار
شهريار-فاز 3 انديشه-خ وليعصر-بازار بوستان-واحد262355974342فن آوران انديشه هومانشهريار
شهريار-خ وليعصر -خ انقالب-طبقه باالي بانك ملي2623267650فني شهريارشهريار
شهر قدس- خ آزادي- خ شورا- پ9123141183104فني قائمشهريار
متري مارليك – نرسيده به سه راه آزادگان- نبش كوي سميه – پالك 75 طبقه اول  و دوم 216515145020فني نوتاششهريار
شهريار-خ وليعصر -چهار راه مخابرات-كوچه رودكي2623225370قائم شهريارشهريار
شهريار- سه راه مارليك- روبروي پاسگاه- پ2616472733104قائم مارليكشهريار
شهريار-شاهد شهر- خ مدرس- پ262344240920قانعشهريار
شهر قدس46588888888قدس پازيريكشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه-ابتداي خ دنيا مالي سمت راست ساختمان آرامش2623528305قصر انديشه مركزيشهريار
فاز 2 انديشه - خيابان شقايق غربي -مجتمع تجاري لنديشه طبقه همكف پالك 935122722560قصر رزشهريار
شهريار- وحيديه- بلوار امام-بعداز مسجد-طبقه فوقاني مشاور امالك وليعصر2623637388قصر شفقشهريار
مالرد - لم آباد - كوي شهيد عاليان نوري - پالك 15 طبقه اول9.35734E+17-قصر شكيباشهريار
شهر قدس- ميدان امام حسين- 20متري مارليك- پ9125626504173قصر نگينشهريار
شهر قدس - - ميدان مصلي - پالك 420 طبقه دوم9126644003قصر هيواشهريار
شهريار- 20متري مارليك- 16متري آزادگان-نرسيده به اطلس-پ 9356180070934ليليانشهريار
شهريار- خ وليعصر-روبروي بيمارستان سجاد-برج سعدي-طبقه 3-واحد919360354519ماه من شهريارشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه-خ اطالعات-پاساژ پايتخت-پ 8 - واحد 26235234612ماه مهربانشهريار
شهر قدس- ميدان قدس- جنب رستوران فاخته- پ0214686848715-8ماهان خودروشهريار
شهريار - خ وليعصر - كوي گلها - پ 32240324ماهان شهريارشهريار
فاز 3 مارليك - ميدان ارتش - به طرف خوشنام - ورودي فرامرزيه - نبش خ امام خميني65474719-09124634923ماهديس طالييشهريار
شهريار-فاز 2 انديشه-بلوار ياس شمالي-مريم 262354699921ماهرخ بانوشهريار
فاز 1 انديشه- ابتداي بلوار دنيا مالي- مجتمع فدك-واحد2و91239869504مبين رايانهشهريار
شهريار-فاز 3 انديشه-محله 14-قطعه 143- پ91227267631553مجتمع آموزشي آفتاب مهرشهريار
شهريار-  مارليك- سه راه انديشه-جنب بانك ملت-طبقه فوقاني نمايندگي سايپا216510394009353055502جتمع فني رهروان رايان جوانشهريار
مالرد- سرآسياب- خ اشهيد صدوقي- بعد از مخابرات- پالك 2165194107995مجتمع فني قاسميشهريار
شهريار- اميريه- خ امام خميني- روبروي غذاي سالم- طبقه فوقاني دكتر2623645578مد شرقيشهريار
شهريار-20متري مارليك-بعد از سه راه سرو-جنب كوچه سينا2616455223مرسده نوينشهريار
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1 انديشه-ابتداي بلواردنيا مالي-مجتمع فدك2623535232مرواريد شهرانديشهشهريار شهريار-فاز
شهريار-صفادشت- خ شهيد خرقاني- كوچه انبيا- پ 1- زيرزمين2623436892مه پارهشهريار
شهريار-خيابان عباس آباد(كرشته)- كوچه شهيدين بختياري-پالك 652200344مهان رخشهريار
شهريار- خ وليعصر-كوچه سعدي- پ22-طبقه همكف2623266063مهتاب شهرشهريار
شهريار-ابتداي فاز 3 انديشه - ضلع شمالي ميدان آزادي -پالك 262356705656مهندسين پرسپوليسشهريار
شهر قدس- ميدان مصلي- كوچه خضري پالك 9.19362E+204-موسوي نوشهريار
شهريار- صباشهر- بلوار شهيد تاجيك- جنب داروخانه قائم2623625409مژه شهريارشهريار
شهريار-خ معلم-جنب سوپرماركت-واحد زيرزمين2623254544نازپريشهريار
شهريار-فاز 3 انديشه-خ ساساني-خ رودكي-بن بست اول-كوچه يكم غربي-پ262355723083نخستينشهريار
شهريار- مارليك- فاز 3- خ گل مريم- ساختمان گل مريم2165190105نرسيشهريار
شهريار356434نسيم شهرشهريار
شهريار-  مارليك- فاز3- خ شيوا- كوچه ورزشگاه- دو واحد مغازه2616491649نقش نيماشهريار
خيابان ولعصر - ميدان امام خميني - جنب داروخانه مادر - پالك 19 طبقه سوم65265973نقش و گرهشهريار
شهريار-فاز 3 انديشه-خ گلستان-خ پورياي ولي -پ9-واحد زيرزمين9354388045نورا بانوشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه- مجتمع تجاري كسري-طبقه دوم-واحد 21655225746نيكان صنعتشهريار
شهريار-مارليك-ميدان گلها-بعد از چهارراه بسيج2616459672نگارگرهنرمندشهريار
مالرد- سرآسياب- خ دخانچي- منطقه 3 شمالي- پ261646043312000نگين برترشهريار
تهران- شهريار-فاز 1 انديشه-بلوار دنيا مالي-بين ارغوان 2و3 نبش بن بست گلچين ساختمان تنديس طبقه دوم65535706نگين هستي انديشهشهريار
فاز 3 انديشه - چهار راه ساسان -روبروي مجتمع مسكوني ساسان -09128063986-65552927نيك نگارشهريار
شهريار - خ وليعصر - نرسيده به مسجد قائم پ 91289899789هدف پاياشهريار
شهر قدس- خيابان طالقاني - كوي بهار پالك 21468212067هنر بانو ي نوينشهريار
شهريار-خ وليعصر -چهار راه مخابرات-روبروي صندوق شباهنگ2623228110هنر شهريارشهريار
شهريار - اميريه - خ وليعصر - خ وليعصر - واحد 10 طبقه منفي يك زير زمين09125694308-65642516هيراد فنشهريار
شهريار-كهنز-بلوار رزمندگان-روبروي تاالر شباهنگ-پ 912628099186وفاشهريار
انديشه - فاز سه oخ فردوسي غربي نبش رودكي شمالي پالك 3558520105ونوس برترشهريار
شهريار-فاز 3 انديشه-لمحله 3-خ مريم-بن بست12 زنبق-پ 2623551381139پرشهريار
مالرد- سرآسياب- خ امام- 12متري تختي- بن بست دوم2616489927پرستوي زيباي مركزيشهريار
شهريار-خ وليعصر -روبروي پارك كودك- كوچه شهيد زمانپور2165225680پرستوي شهريارشهريار
شهر قدس- خ مصلي- مفتح جنوبي- ابتداي آبرساني- پ9188578830264پري درياشهريار
شهريار-خ وليعصر -روبروي بانك كشاورزي- پ2623253677117پيام سيستمشهريار
شهريار - شهرك وائين ( كاروان ) خيابان سعدي  - كوچه حافظ غربي -09125446930-65323649پيشگامان برترشهريار
شهر قدس- ميدان آزادي- خ قدس- روبروي مشاور امالك حقيقت2146823107پيچك سبزشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه-خ 6 غربي-پ 6552177424/1-021كارآفرينان انديشهشهريار
صبا شهر ويره - خ آزادگان - كوچه چهارم شرقي - پالك 91929635392كاغذچيشهريار
شهر قدس- ميدان قدس- ابتداي بلوار امامخميني2146840090كبيري شهر قدسشهريار
شهريار-خ وليعصر - روبروي بانك كشاورزي ك حاج اسماعيلي مجتمع قصر واحد 26232283316كبيري شهريارشهريار
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پ2616474994263كتايون شهريارشهريار -29 بن بست 12متري طالقاني- خ دخانچي غربي- سرآسياب- مالرد-
شهر قدس- خ امام خميني- پ 2146844136547كتيبهشهريار
شهريار- فردوسيه- خ امام- كوي پناهي فرجام- پ9198654174109كلبه شادي شهريارشهريار
شهر قدس- بلوار امام زاده- كوچه شهيد آويني- پ214685016516كوثر نوينشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه- نبش شاهد غربي-ساختمان كيميا2623536767گريماتورشهريار
شهر قدس- 45متري- خ دانش آموز- پ 17- زيرزمين2146864797گل آراي نوينشهريار
شهربار-مارليك-خ دكتر حسابي-بين آرشو دخانچي2616478713گل مريم شهريارشهريار
شهريار-فاز 1 انديشه- خ دهم شرقي-سر نبش- سمت راست مجتمع تجاري- طبقه سوم9123620900گلبان شهريارشهريار
شهريار- خ وليعصر-خ انقالب-روبروي مسجد جامع2623267111گلشن هنرشهريار
شهريار-خ وليعصر - مجتمع سوگل-طبقه 26232564103گلنازشهريار
شهريار-خ وليعصر - كوچه گلپونه2623224340گلچين شهريارشهريار
شهر قدس- خ آزادي- نبش خ فروردين- روبروي سپاه2146820383گودرزيانشهريار
مارليك - خ دكتر حسابي بعد از خ كاشاني - روبروي بانك ملت - نبش ارغوان شرقي - پالك 93833283443يكتا تدبيرشهريار

فيروزكوه - خيابان 45 متري - پشت هتل نيما2216242055اميد دانشفيروزكوه
فيروزكوه - خيابان پاسداران - روبروي عكاسي مجيد - طبقه فوقاني تعاوني روستايي2176445735شيفتگان دانشفيروزكوه
ورامين- خ حافظ - جنب حافظ 7- پالك 21362589212آذرنوشورامين
پيشوا-م امام - ك ش كارخانه-پ21367299323آذرگونورامين
ورامين خ شهدا خ شهدا كوي دانش پ213626777630آزالياورامين
قرچك خ اصلي روبه روي بيمه جنب بانك كشاورزي2136122751آمالورامين
ورامين خيراباد خ ش زواره بوستان 9- زيرزمين مرغ فروشي2136240205اطلس دوختورامين
قرچك - خ اصلي - روبروي آتش نشاني - نبش كوچه حسينيه شهدا (ك مدني 10 ) - پ 72 - طبقه دوم3612238-021-9127910686افق دانشورامين
قرچك- خيابان اصلي - مجتمع نگين - شماره 36148152304اقليماورامين
ورامين-خ آزادگان-مجتمع نيلوفر آبي-طبق دوم-واحد1و362454502انديشه طالييورامين
ورامين-خ اسفندآباد-روبروي مدرسه علم ودين-نبش ك ش قرني-پ21362811582ايستاسازانورامين
ورامين خ شهدا-خ ش محمودي-ك امام حسن عسگري-پالك 21362753151باد خزانورامين
ورامين -خ  شهدا، كوچه شهيد ميثم نوري (دبيرستان فاطميه) جنب داروخانه دكتر باني، زيرزمين2136264521بهار زرينورامين
ورامين- زيباشهر- 17 متري الحديد- نبش كوچه فدك 21361582737تارميتاورامين
ورامين خ ش رجايي (جنوبي) سرسبز1 شماره 213625051321تجلي روياورامين
ورامين- بلواررسالت -ج نانوايي گل گندم2136222766ترنج بافانورامين
ورامين، خيابان ش بهشتي، جنب مبلمان ارجمند، شماره 2136282576168تك آموزورامين
قرچك- روبروي مارليك-خ سعدي - بوستان 4،ش54ط همكف2136154361تك روشورامين
ورامين م امام خميني -خ شهدا-ج كالنتري شماره213626381012تك پوشورامين
ورامين خ شهدا فرمانداري جنب بانك ملت، ساختمان شيشه اي، طبقه 29122500522جوان گسترورامين
قرچك خ اصلي روبه روي آتش نشاني پ2922123704183جوانانورامين
قرچك خ محمد آباد سخنگوي اول (مهديه 13)پ2136125741118خوبانورامين
ورامين شهرك مدرس خ بهشتي بوستان21پ 213623256418راستيورامين
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پ21362920068راميناورامين فجر1- - فاز3 ساه -شهرك فجر- ورامين
قرچك-خ اصلي-بعد از ترمينال-ج گالري آلفا36159049رسا صنعتورامين
پيشوا-م ش چمران -سمت بلوارراه آهن-كوچه ش نادري- ج پالك 213672197811رضوان نوورامين
ورامين -خيابان حامدي - نبش مهديه5 جنب نان فانتزي آفتاب2136259606رهاورامين
ورامين- خ چوببري- خ كاشاني-روبروي7غربي-پ213622670096روشن چهرهورامين
قرچك خ امام روبه روي كارخانه پارس سرام پ21361403781612رويالورامين
قرچك-شهرك فرهنگيان-بوستان130-قائم3-پ213617164815زر سيماورامين
ورامين  بلوار ش باهنر، نبش پل دانشسرا، شماره 213626968218زيباكارانورامين
پيشوا- خ توحيد تقاطع توحيد باهنر پ2922229117157زيتونورامين
قرچك شهرك طالئيه  ايستگاه ژيان نبش پل عابر پياده2922151200ساراورامين
ورامين -خ 15خرداد- ك ش حسيني-پالك 213625371916ستايش هنرورامين
ورامين- شهرك مدرس - خ ش بهشتي- بوستان 19- پالك 213623019310سپيد تاكورامين
ورامين م راه آهن جنب مسجد قبا-طبقه سوم2136246531سينا برترورامين
قرچك - شهرك آزادي - خيابان 15خرداد-كوچه 12شرقي - پالك 2136138196254سيه گيسوورامين
قرچك خ اصلي روبروي مسجد جامع پاساژ امين ط 21361221063شاليزارورامين
ورامين خ ش باهنر روبه روي ك كرماني كوي ميالد پ21362456252شركت تعاوني ابن سيناورامين
ورامين خ شهدا-كوچه دانش-طبقه اول و دوم-پ21362718167كت تعاوني تنديس آفرين وورامين
ورامين م امام خميني خ ش پاساژ الغديرواحد362599894شمشادورامين
قرچك خ اصلي-خ اصلي-ج بانك رفاه-طبق2 وزيرزمين2136120434شهاب صنعتورامين
ورامين - چوب بري - سرپيچ روبروي باشگاه تختي2136294582شيرازيورامين
پيشوا- ميدان امام - ابتداي خ امام-ج پاساژ نگين2136731506طلوع سرخورامين
ورامين - بلوار رسالت -خ ش زواره - روبروي ورزشگاه محبان علي2136266123طيبيورامين
قرچك-روستاي قشالق-بوستان7-سمت چپ- درب اول2136031274فراچهرورامين
قرچك - خ مخابرات - روبروي درب مخابرات  پالك 2136126079197قصر فدكورامين
پيشوا - ميدان شهيد چمران -بلوار راه آهن - كوچه ش نادي - شماره 213672591816قصر مرواريدورامين
ورامين خيرآبادخ ش زواره باالتر ازمسجدجامع پ2136237646238قصر نورورامين
پيشوا -ميدان شهيد چمران(پل حاجي )-ابتداي بلوارراه آهن-پالك 2922232320603الله پوشورامين
ورامين نرسيده به پل كارخانه قند باالتر از كالنتري طبقه فوقاني فروشگاه منصوري36283597مبتكران صنعتورامين
ورامين -خيابان حافظ ( بلوار رسالت ) بين حافظ 5 و 6 پالك 213625369055محشرورامين
ورامين- شهرك جهاد- انتهاي ميالن 4پ213622167910ملك سيماورامين
پيشوا-خ شريعتي-روبروي آموزش و پرورش پالك29222299181مهارت برترورامين
ورامين-عمروآباد-بين فلكه اول و دوم- ج شعبه نفت2136243199مهتا چهرورامين
ورامين خ چوب بري بعد از بانك ملت ك ش مهرانيان2136225580مهراشكانورامين
ورامين خ طالقاني اداره ثبت احوال سابق2912264646مهرحسين(ع)ورامين
ورامين - خ مهديه - نبش مهديه 29122575811مهرپردازورامين
ورامين خ طالقاني كوي ش ميري شماره 43ط21362657602سسه آموزشي انديشه كوثرورامين
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2136112564102ميهن سازانورامين پالك -4 3 و بين نصر - خيابان اصلي - زيباشهر - قرچك - ورامين
قرچك نبش خيابان مخابرات  جنب بانك رفاه كارگران2922120868ميهن گسترورامين
قرچك خ محمدآبادكوچه شهيدداورزني(مهديه7) پ213614415025نخبگانورامين
قرچك-خ اصلي-ج دفتر اسناد رسمي-شماره4-زيرزمين2136123620نور كوثرورامين
پيشوا م آزادي ابتداي خ باهنر پشت پارك پ292222627911نوشادورامين
ورامين - خ مسجدجامع -روبروي مسجدجامع صاحب الزمان-پ213625214847نوژهورامين
ورامين - شهرك رضي، خ زيد ابوالحسن، كوي يداله سيلسپور، ش11 همكف و زيرزمين2136256791نگين چهرورامين
قرچك -زيباشهر- خيابان 24 متري شهيد ستاري- نصر 8- شماره 292211319698پاك روشورامين
ورامين-خيابان ش زواره-كوچه دكتر موسوي-پالك 213625987639پايا پژوهشورامين
ورامين- خ حامدي-مهديه2-پالك21362540332پديده هنرورامين
پيشوا-خ دكتر وحيد دستجردي روبه روي آتش نشاني ط29222316162پويندگان فنورامين
ورامين خ ش باهنر جنب راهنمايي ورانندگي2136269319پژوهش فنيورامين
ورامين -خيابان ش قدوسي- كوچه جمالي- بن بست اول2136261956پيرانهورامين
قرچك - خ اصلي -روبروي درب پارس سرام-ج رستوران كوچه باغ2922144985پيشتازانورامين
قرچك- زيباشهر خ ش بهشتي فتح2 -پالك 0213611822455 پيچكورامين
قرچك باقرآباد روبه روي پل جنب شوراي حل اختالف02922135434 پيچك طالييورامين
ورامين خ ش محمودي ك ش آقايي ش291225557817كوشاورامين
قرچك شهرك طالئيه-ميدان گل گندم-داخل بلوار صنوبر-آموزشگاه كياندخت2136153727كياندختورامين
ورامين خ شهدا خ ش محمودي بن بست چهادره معصوم2912253083كيمياورامين
ورامين بلوار ش باهنر ك مسجد سجاد - كوچه فاتح 1-پ29122422066كيميا صنعتورامين
ورامين - م امام خميني -خ طالقاني-ك ش نوري مجتمع كيميا واحد1پ291226634919ياشيلورامين
قرچك -خ محمد آباد - مهديه نهم پالك 292214460380يگانه آفرينورامين
پاكدشت -خيابان شهيدمطهري-كوچه شهيدمطهري – كوچه شهداي قمي روبروي دبيرستان عالمه طباطبايي-نبش كوچه مهر-پ292304429515آدنيسپاكدشت
پاكدشت - خيابان مطهري- ميدان آزادگان-كوچه شهيداصغرمحمدي-طبقه زيرين بانك كارسازان آينده(سابق) پ 292304522328الماس شهرپاكدشت
پاكدشت -خيابان مطهري- نرسيده به فلكه ساعت-كوچه جماران 15 شماره 213602627025انتخاب برترپاكدشت
پاكدشت  بلوار شهيد قمي جماران هفدهم  شماره 292302433214بسطاميپاكدشت
پاكدشت -شريف آباد -پليس راه عباس آباد ك قدس پ 29234735149بهشتهپاكدشت
پاكدشت- خ شهيد مطهري-روبروي فرمانداري-پالك 2136044837410جهان صنعتپاكدشت
پاكدشت -شهرك انقالب-خيابان امام –نبش كوچه هفتم غربي-طبقه دوم2923324413ديرينهپاكدشت
پاكدشت-ميدان آزادگان- كوچه شهيد تمهيدي –اولين ساختمان-طبقه اول2923036560رويانپاكدشت
پاكدشت -بلوار شمالي شهيد قمي-روبروي نقشينه سوم-نبش امالك احمدي-طبقه پايين تعاوني مسكن هنرمندان2136046287سفره سفيدپاكدشت
پاكدشت– خيابان مطهري – كوچه شقايق دوم – شماره 292302917553سمابرترپاكدشت
پاكدشت –خيابان مطهري –روبروي فرمانداري-نبش كوچه شهيدپازوكي(مخابرات) پالك 292302235383سپيد سراپاكدشت
پاكدشت -خيابان شهيدمطهري – روبروي درب شرقي دانشگاه-پاساژ دهقان- طبقه دوم-  پ 292302131180شركت تعاوني زيبارويانپاكدشت
پاكدشت -حصار امير خ امام خميني نبش ك حضرت اباالفضل (ع) طبقه همكف9125435481شهرابيپاكدشت
پاكدشت -خيابان مطهري-پايين ترازفرمانداري-روبروي مصالح فروشي جيتويي -پ 292303687393شيوه هنرپاكدشت
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آدرستلفن و كد شهرستاننام آموزشگاهشهرستان

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

292303579218طلوع صبحپاكدشت پ – 15 فدك -پشت فرمانداري-خيابان بهاران- پاكدشت
پاكدشت -بلوارجنوبي شهيد قمي-كوچه ياسر6- عمار2 پ 292304807320ظهورپاكدشت
پاكدشت-دوراهي يبر- نيايش يكم- پاساژ المهدي- طبقه دوم2136020759علم وفرهنگپاكدشت
پاكدشت -پشت فرمانداري- ميدان مقداد – بن بست عمار2923045016غروب بندرپاكدشت
پاكدشت – خيابان شهيد مطهري – روبروي فرمانداري- پ 2923029955420فرهيختگان پاكدشتپاكدشت
پاكدشت -خيابان مطهري- كوچه شهيدمهدي اصانلو- پ 29230373143فريالپاكدشت
پاكدشت-دور راهي يبر- بلوار شمالي شهيد قمي - نبش كوچه جماران 360415235قصر روناكپاكدشت
پاكدشت –شهرك يبر – خ اصلي- روبروي مدرسه امامت – مجتمع پزشكي شهريار2136452871ماكانپاكدشت
پاكدشت انتهاي خيابان شاهد (شانزده متري اوقاف)36020035شگاهي وآموزشي علوم وفنوپاكدشت
پاكدشت -خاتون آباد- خ شهيد محمد خراساني-كوچه بهار يكم-پ2923063278123مهر خوبانپاكدشت
پاكدشت پايين تر از ميدان ساعت -روبه روي كوچه بخشداري-طبقه دوم_ جنب كانال سازي3028501-3043381ميثاق علمپاكدشت
پاكدشت بلوارجنوبي شهيدقمي ميدان قدس خيابان مصلي مقابل سازمان آب2923041550نازنين چهرهپاكدشت
پاكدشت  ميدان شهداء گمنام جنب مشاورين امالك انديشه سبز پ 2136023239528نوتاشپاكدشت
پاكدشت -ميدان شهداي گمنام نبش پاساژ امام رضا2923029901نگين شهرپاكدشت
پاكدشت- خ ش مطهري-نرسيده به ميدان ساعت- ساختمان مهران- طبقه 360480982نيك آموزپاكدشت
پاكدشت -دوراهي يبر- كوچه نيايش يكم-پاساژالمهدي-طبقه سوم2923034568پرنيان هنرپاكدشت
پاكدشت شهرك شهيد نامجو (دوهزارواحدي)بلوك هشت-طبقه هم كف واحد02923073615/1134پريشادپاكدشت
پاكدشت ميدان شهداي گمنام- كوي گلستان يكم-دانشگاه پيام نور سابق-پ 292303142274پيشرو خودروپاكدشت
پاكدشت -حصار امير-خيابان امام خميني – كوچه شهيد بهشتي- كوچه سميه – پ 29233256197چهره سازانپاكدشت
پاكدشت روبه روي درب شرقي دانشگاه كوچه الله - پاساژ مادر-طبقه 3- واحد29230483042كلبه ونوسپاكدشت
پاكدشت – خيابان 16 متري اوقاف – جنب دفتر ارتباطات امور مشتركين9193120296كيميا پردازپاكدشت
پاكدشت -شهرك 2هزار واحدي شهيد نامجو-بلوك 19 - طبقه همكف -واحد 93551700534گل ميناپاكدشت
پاكدشت – بلوار شمالي شهيد قمي- كوچه نقشينه سوم ط 21360377762گيتاپاكدشت

صفحه 83



 

 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 84



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

صفحه 85



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 86



كتب مجموعه سواالت نظري و عملي ارزشيابي مهارت ليست  
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 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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 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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