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  بسمه تعالی
  

  مقدمه 
نظام آموزش  هاي مورد نظررویکرد با 1391در سال وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري کاربردي  -دانشگاه جامع علمیبا حمد و سپاس به درگاه ایزد منان  

هـاي   التحـصیالن دوره   از بین فارغ در جهت توسعه کشور و با هدف توانمندسازي نیروي انسانی و افزایش توان تخصصی و مهارتی دانشجویانعالی مهارت و فناوري  
ضـمن آرزوي موفقیـت بـراي یکایـک     . پـذیرد دانشجو می کاربردي-علمی هاي پودمانی  دوره اسی ناپیوستهـکارشنمقطع ریق آزمون، در  ـاز ط ) فوق دیپلم (کاردانی  

  :گردد  اعالم میزیرداوطلبان گرامی، شرایط و ضوابط شرکت در این آزمون به شرح 
  
   تعاریف -1
فعلیت رساندن استعدادهاي نهفته در ایـشان    هاي الزم و بههایی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت            منظور دوره  :کاربردي-هاي علمی   دوره )1-1

 ها محول شدهی آنان را براي انجام کاري که به آنی و تواناآموختگان را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده نموده  و دانشگردداجرا می
  .دهد  تا سطح مطلوب افزایش می،است 

  . است)لیسانس(باشد که کارشناسی   بیانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرك اعطایی در پایان تحصیل می:مقطع تحصیلی) 2-1
  .ل آمده باشدینا) فوق دیپلم( با ارزش کاردانی ، مدرك تحصیلیشود که به دریافت  به شخصی اطالق می:التحصیل دانشگاه فارغ )3-1
  .باشد نام شده   پذیرفته و ثبتاعم از دولتی و یا غیردولتی آموزش عالی هايموسسهها و شود که در یکـی از دانشگاه  به شخصی اطالق می:دانشجو) 4-1
نام در رشته قبولی نسبـت بـه انصـراف قطعـی از تحصیل اقـدام و فـرم مربـوط را    ثبتشود که پس از پذیرش و     اطالق می  شخصی به   : دانشجوي انصرافی ) 5-1

  .نمایدنام به مؤسسه ذیربط تحویل  مراه سایر مدارك ثبت هپس از تکمیل به
ت، صنع  :  اصلی شاملموزشیگـروه آ چهاردر  کاربردي-دانشگاه جامع علمی 1391سال  پودمانیهاي  دوره  کارشناسی ناپیوستهمقطع آزمـون :موزشیآ گروه) 6-1

  .گرددبرگزار می) 2(مطابق مندرجات جدول شماره هنر فرهنگ و  و مدیریت و خدمات اجتماعی ،کشاورزي
ـ     - علمـی هـاي شود کـه دستگاه متقاضی برگزاري دورهاطـالق مـی...   به سازمان، مؤسسه، وزارتخـانه و    :ارگان)  7-1   دهـد رار مـی ـکـاربردي را تحـت پوشـش ق
  .)3جدول شماره(

صورت ه هاي آتی خود نسبت به رفع نیاز آموزشی نیروهاي شاغل و یا آزاد که بشود که با توجه به اهداف و برنامه  به تشکیالتی اطالق می:  دستگاه متقاضی) 8-1
 تحت پوشش اقدام به پذیرش دانـشجو  مجريبردي در مراکز  کار-باشند، با کسب مجوز از دانشگاه جامع علمی ا آن دستگاه در ارتباط می     ـمستقیم یا غیرمستقیم ب   

  .)3جدول شماره(نمایدمی
کـاربردي   -ید دانـشگاه جـامع علمـی   أیراي دوره به تـشود کـه صـالحیت آمـوزشی آن با اخذ مجوز اج اي اطالق می  مرکـز یـا مـؤسسه  به  :  مرکز آموزش ) 9-1

  .)3جدول شماره(باشدکاربردي می-هاي علمی و مجري دوره استرسیده
  .نام را انجام دهدشود که یکایک مراحل مربوط به ثبت  به شخصی اطالق می:داوطلب) 10-1
l موردنظر ساکن باشداستانشود که در   به شخصی اطالق می:داوطلب بومی .  

تلقـی  » کان لم یکـن «ایند، در غیر این صورت قبولی آنان بایست پـس از قبـولی، مستنـدات الزم جهت تأییـد محل سکونت خود را ارایه نمکلیه داوطلبان بومی می 
  .خواهد شد

l ه و یا شغل کار بوده نام اشتغال به کار نداشته و یا در شغلی غیر از رشته تحصیلی انتخابی مشغول بدر زمان ثبتشود که   به شخصی اطالق می :آزادوطلب  دا
  . باشد مطابقت نداشته) 4(وي با مندرجات جدول شماره 

l  راساس مندرجات جـدول   داراي تجربه، سابقه کار مرتبط بودر رشته انتخابی مورد نظر اشتغال به کار داشته   کـه  شود     به شخصـی اطـالق می    :داوطلب شاغل
  .باشد) 4(شماره 
  :  مهماتتذکر
l       مراکـز  سهمــیه شـاغل    تــوانند از  تطبیق ندارد؛ نمــی ) 4 (بدیهی است داوطلبانی که اشتغال به کار داشته ولی شرایط آنها با تعاریف ذکر شده در جدول شماره

  .گرددمیتلقی » یکن لم کان«ها  مندرج در این جدول استفاده نمایند و در صورت پذیرفته شدن، قبولی آنآموزشی
l     صندوق تامین  و )96(باکد اشتغالیانوردي سازمان بنادر و در، )95(با کد اشتغالسازمان بازرسی کل کشور هاي مختص  محلکد رشته متقاضی  داوطلبان شاغل

  .اقدام نمایند) 37و36 ( شمارهبایست براساس جداول می)97(شتغال ا با کداجتماعی
l باشدسال میحداقل سابقه کار مرتبط براي متقاضیان سهمیه شاغل مراکز آموزشی یک.  
l  باشدفترچه میاین د) 5-3(مالك شاغل بودن ارایه مستندات الزم مطابق مندرجات بند.  
l ولی از جانب داوطلب نماید با مستنداتی که در صورت قبهرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان درخواست پذیرش به سازمان سنجش اعالم می

  .گرددقبولی فرد می» ی شدنغمل«نام ارایه خواهد شد، موجب  در هنگام ثبت

  
   شرایط پذیرش داوطلبان-2
  : ط عمومیشرای )  2- 1
lنداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمی ایران .  

  : مصـادیق عنـاد عبارتند از: توضیح
   مبـارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمی ایران، )1
  هاي محارب، ه گروهکـ داشتن وابـستگی تشـکیالتی ب )2
  ها،  یا عضویت در آن گروهکها وهاي محارب یا هواداري تشکیالتی از آنپرداخت کمک مالی به گروهک ) 3
  .تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی )4
l نداشتن فساد اخالقی.  

  .باشد مصادیق فساد اخالقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا می: توضیح
lهاي انتخابیی جسمی الزم متناسب با رشتهیرخورداري از توانا ب.  
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lمندرج در این دفترچه) 2-3(عمومی براي داوطلبان ذکور طبق بند  وظیفه  دارا بودن شرایط مربوط به.  
نام نامه پذیرش و ثبت شیوه و اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوري15/8/1387 مورخ 66863/12/41براساس بخشنامه شماره : تبصره

ها براي این  اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، پذیرش در این دوره    8/7/1387 مورخ   10881/14دانشجویان تبعه افعانستان و عراق به شماره        
  .باشددسته از اتباع خارجی ممنوع می

  :شرایط اختصاصی) 2-2
lوم، تحقیقات و فناوري و یا وزارت هاي آموزش عالی مورد تأیید شوراي عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علها و موسسهدانشگاه) فوق دیپلم(  کاردانی مدركشتن دا

  . اي وزارت آموزش و پرورشهاي فنی و حرفهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا داشتن مدرك کاردانی پیوسته آموزشکده
هاي تحصیلی  ه هریک از رشتهبرحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك کاردانی یا فوق دیپلم خود و براساس عالقمندي ب        توانند  این دسته از داوطلبان می    

  .نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمایندنام و در این آزمون ثبت
l   هـاي کـاردانی    آموختگـان معـادل دوره   ریزي آموزش عالی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، دانـش      شوراي برنامه17/11/88 مورخ 748براساس مصوبه جلسه شماره
 برگزار شده باشد و مدارك معادل آنان مـورد  شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که دوره فوق با مجوز       به شرط آن  ) دارندگان مدارك معادل  (

یند و  براي ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی باالتر شرکت نماسازمان سنجش آموزش کشورهاي سراسري  توانند با همان مدرك معادل در آزمون  تأیید وزارت متبوع باشد، می    
  .در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند

lالتحصیلی خود را به مرکز آموزش ذیربط ارایه نمایند دانشجویان دوره کاردانی در صورت پذیرفته شدن، الزم است مدارك فارغ .  
l4 براساس جدول شماره( برديکار-یک از مراکز آموزش تحت نظارت دانشگاه جامع علمی شده توسط هر   داشتن سایر شرایط اختصاصی اعالم(.  

  : تذکرات مهم
l باشدکاربردي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می-کاربردي تابع قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمی-شدگان در مراکز آموزش علمیکلیه پذیرفته .  
l     هـا و  هـا، آزمایـشگاه  ی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مبنی بر شرکت در کالسنامه رسم توانند به تحصیل بپردازند که موافقت      کارمندان دولت در صورتی می

  .کاربردي محل قبولی، ارایه نمایند-نام به مرکز آموزش علمیهاي دیگر دوران تحصیل را به همراه سایر مدارك ثبتفعالیت
l   نامـه انـضباطی   در صـورت تخلـف طبـق آیـین    . ی و یا غیردولتی تحصیل نمایدهاي دولتزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه هیچ دانشجویی مجاز نیست هم

  .دانشجویان با وي رفتار خواهد شد
l باشد اول تغییر رشته، انتقال، مرخصی تحصیلی مجاز نمیپودمان در.  
l هـاي   ره و یا سایر موارد مشابه مجاز نیـستند کدرشـته   کاربردي اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی، قرارداد پاره وقت، مشاو- کارکنان مراکز آموزش علمی

کان لم «کنند انتخاب نمایند و چنانچه این موضوع رعایت نگردد و در آن مرکز آموزشی قبول گردند، قبولی آنان  مربوط به مرکز آموزشی را که در آن خدمت می         
 .هاي دیگر گردندته محل یا کدرشته محلتوانند متقاضی تحصیل در آن کدرشتلقی خواهد شد و به هیچ وجه نمی» یکن
l  کاربردي از طریق سـایت دانـشگاه بـه آدرس    -هاي مصوب دانشگاه جامع علمی   ها و سرفصل دروس رشته    ها، مقررات و ضوابط آموزشی، برنامه     ها، بخشنامه نامهاخبار، آیین

www.uast.ac.irباشد قابل مشاهده می.  
  
 :مقررات وظیفه عمومی) 3-2

  :هاي مذکور یکی از شرایط مشروحه زیر را دارا باشند داوطلبان مرد الزم است جهت شرکت در دوره، انتظامیياعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروبراساس 
 .کارت پایان خدمت )1(
 دائم و یا فرم کامپیوتري زمان صلحکارت معافیت دایم، کفالت یا پزشکی  )2(
 لح که گذراندن دوره نظام وظیفه براي آنها ضرورت ندارد،سشاغلین نیروهاي محکم کارگزینی و گواهی اشتغال به کار براي  )3(

 .نام درج نمایند  تقاضانامه ثبت مشخص نموده و آن را در3 تا 1داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با یک از اعداد   *
  
  
   سهمیه ایثارگران-3

  

 :  شوند  سهمیه  این متقاضی  است  آمده زیر  »ج«  تا » الف«  در بندهاي  که  شرایط خود اساس بر توانند  میثارگرایشاهد و    سهمیه متقاضی  از داوطلبان  یک هر
 ی بسیج داوطلب هادگران جو رزمندگان ورود  براي تسهیالت ایجاد قانون اجرایی نامه آیین در مذکور ماده چهارگانه هاي تبصره و 1 ماده اساس بر که رزمندگانی) الف

 نبرد  هاي جبهه   عملیاتی  در مناطق داوطلبانه   یا متناوب  متوالی ماه) 6 (  شش حداقل 31/6/1367   لغایت31/6/1359  تاریخ  از عالی   آموزش مؤسسات و ها به دانشگاه 
نسبت به تکمیل فرم مخصوص ) می یا وزارت جهاد کشاورزيسپاه پاسداران انقالب اسال  (ضمن مراجعه به ارگان ذیربط         است  اند، الزم    حضور داشته    باطل   علیه  حق

یـا وزارت  ) سـازمان بـسیج مستـضعفین   (نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران  استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت             
  .ی قرار گیردیید نهایجهادکشاورزي مورد تا

میل فرم مخصوص استفاده از سـهمیه ایثـارگران   ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی الزم است پس از تک    ایثارگران  ضی استفاده از سهمیه      داوطلبان متقا  :تذکرمهم
  .ندنام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمای  رقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت12نسبت به دریافت کدرهگیري 

نام در هر آزمون با مراجعه بـه واحـد مربـوط     براي ثبتداوطلبان لذا ضرورت دارد . باشد  رقمی براي هر آزمون در هر سال متفاوت می        12 کد رهگیري    :1  تبصره
  . رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند12نسبت به دریافت کد رهگیري 

 .شود  می  تعیین  دفاع عالی   شوراي  مصوبات اساس  بر  عملیاتی مناطق :2 تبصره
  در  نظامی هاي ها و ارگان ها، سازمان  وزارتخانه  پرسنل  خدمتی هاي موریتأ و م  تعهدات  و همچنین  وظیفه  و پاسداران  سربازان  در جبهه  حضور یا خدمت مدت :3 تبصره
  . شود  نمی  تلقی  حضور داوطلبانه، عالی   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه  دانشجویان  ماهه6   و نیز طرح جبهه

  .شوند  نمیایثارگران هاي مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه  نیروهاي فعال بسیجی و بسیجیان عادي پایگاه:4تبصره 
  . که منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود مربوط فرزندان و همسران:5 تبصره

 بـراي  اسـرا  و   شهدا، مفقـودین  همسرانو    فرزندان همچنین و،   آنان  همسران  و  فرزندان  و   آزادگان و باالتر، % 50 فرزند و همسر جانبازان      ،  و باالتر % 25  انبازانج) ب
 . کنند  اقدامزیر در بند   ضوابط مندرج  باید براساس رزمندگان   از سهمیه استفاده 

 رقمی 12 با درج کد ملی و کد ایثارگري و اطالعات الزم در لینک مربوط کد www.isaar.ir:  مراجعه به سایت اینترنتی ایثار به آدرساین قبیل داوطلبان ضمن -
ضعیت تأیید پس از آن ضمن مراجعه به سایت ایثار در قسمت پیگیري سهمیه از و .نام اینترنتی درج نماید  تقاضانامه ثبت12رهگیري دریافت دارند و آن را در بند 

بـا توجـه بـه    . تماس حاصل نمایند)سامانه تأیید سهمیه(هاي مندرج در سایت ایثار  یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن            
راجعه به این سایت نسبت به دریافت کـد  نام در هر آزمون با م  براي ثبتداوطلبان  رقمی در هر آزمون و در هر سال ضرورت دارد    12متفاوت بودن کد رهگیري     

  . رقمی مخصوص آن آزمون اقدام کنند12رهگیري 
  .توانند از این سهمیه استفاده نمایند خواهر و برادر شهید نمی :تذکر
 تـشکیل پرونـده      محـل    هـاي  شهرستان  تابعه  واحدهاي  به  سهمیه تایید   درصورت عدم  )بسیج   مقاومت  نیروي( رزمندگان  سهمیه از   استفاده   متقاضی  داوطلبان :تبصره

http://www.uast.ac.ir
http://www.isaar.ir
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  .نمایند  مراجعه
نامی، به ارگان   تقاضانامه ثبت12و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کدرهگیري در بند % 25با درصد جانبازي حداقل   جانبازان :تذکرمهم

مراجعه و با ارائه کارت جانبازي و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل ) زيسپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاور(ذیربط 
و یا وزارت جهاد کشاورزي مورد تایید نهایی قرارگیرد ) سازمان بسیج مستضعفین(پاسداران  نام، توسط ستاد مشترك سپاه  نمایند، تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

و مـالك  یازي به دریافت کدرهگیري ندارند این قبیل داوطلبان ن ناًضم.جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد   زینش نهایی به مدت جبهه معادل شده با درصد          و درگ 
  .باشد شناسایی آنان همان کدرهگیري سایت ایثار می

  عـالی    آمـوزش  ها و مؤسـسات   دانشگاه  به بسیجی   داوطلب جهادگران  و رزمندگان  ورود يبرا  ایجاد تسهیالت   قانون اجرایی  نامه   آیین 10   ماده 2   تبصره  اساس  بر )ج
   بعد یک  به1368   از سـال  که ، داوطلبانــی  اسالمی  شوراي  محترم مجلس 11/9/71 مصوب مذکور  قانون  اصالح قانون و  وزیران محترم هیئت 18/2/1368 مصوب
باشند،    باطل  علیه  نبرد حق هاي  در جبهه  حضور داوطلبانه  ماه12   مدت  حداقـل  داراي  که اند، در صورتی  شده  پذیرفته  ورودي هاي در آزمون ایثارگران   با سهمیه نوبت

            را  آزمـون ایـن  در  ایثـارگران    همیه از سـ   اسـتفاده   حـق   صـورت  در غیر ایـن .  نمایند  شرکتایثارگران   با سهمیه  آزمون توانند در این میبا توجه به تذکر مهم فوق       
  . نخواهند داشت

باشند،   کاربردي پذیرفته شده– دانشگاه جامع علمی ناپیوسته یک بار در آزمون کاردانی به کارشناسی با استفاده از سهمیه ایثارگران  که  از داوطلبانی  دسته آن :تبصره
  .در این آزمون را نخواهند داشت ایثارگرانطبق ضوابط حق استفاده از سهمیه 

   بـراي اند الزم اسـت   کرده شرکت  گذشته  سنوات  کاربردي -دانشگاه جامع علمی   هاي در آزمون  ایثارگران د شرایط که با استفاده از سهمیه      واج  داوطلبان : تذکرمهم
 گـزینش   ایثـارگر در ایـن آزمـون در سـهمیه ایثـارگران        کلیه داوطلبان شاهد و    ضمناً. طبق توضیحات فوق عمل نمایند     در این آزمون   ایثارگران     از سهمیه   استفاده

  .گردند می
  
   روش گزینش دانشجو -4

در دو سهمیه آزاد و شـاغل و نیـز   هاي عمومی داوطلبان و با توجه به صالحیت آزمون  هاي تحصیلی براساس نمره کل       محل  گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته      
 ). شده استدرج) 2(جدول شماره مواد آزمون در (گیرد  صورت میو براساس مصوبات مربوط ایثارگران بومی بودن و سهمیه

 . متمرکز به شرح زیر انجام خواهد شدگزینش دانشجو به یکی از دو روش متمرکز و نیمه
  :  روش متمرکز-الف

هاي انتخابی و ظرفیـت اختـصاص داده شـده،    توجه به امتیاز کل داوطلبان، اولویتپذیرد با  به روش متمرکز صورت می  ها  هایی که پذیرش در آن    در کدرشته محل  
  .گردد اعالم می www.sanjesh.orgشدگان نهایی استخراج و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرسفهرست پذیرفته

  : متمرکزروش نیمه -ب
متمرکـز براسـاس نمـره کـل و از بـین      ی داوطلبـان بـه صـورت نیمـه    ی، گزینش نهـا   دارند یا آزمون عملی   مصاحبهاقداماتی نظیر    نیاز به     که یهای محل  شتهدر کدر 
هـاي   محلشدگان کدرشته لذا معرفی.گیرد هاي عمومی آنان انجام میتوجه به صالحیت  بایا آزمون عملی و  برابر ظرفیت پس از انجام مصاحبه        چندشدگان    معرفی

منتـشر   www.sanjesh.orgه زمانی که به همراه فهرست اسامی آنان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور بـه آدرس     مذکور الزم است براساس برنام    
بدیهی است گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه و یا نمـره  .  مراجعه نمایند)38(هاي اعالم شده مندرج در جدول شماره  شود براي انجام مراحل فوق به نشانی      می

  . انجام خواهد شدآزمون عملی
  : تذکر

  . است مشخص شدهlبا عالمت ) 37تا 5(متمرکز در جداول شماره هاي نیمهکدرشته محل
  
  نام  ثبت-5

  

  :نام اینترنتی  داوطلب و مراحل ثبت تکالیف) 5 -1
 

 .د ده جام مقرر ان  و در مهلت  موقع  زیر را به  اقدامات  باید یکایک  در آزمون  شرکت  متقاضی داوطلب )الف
هاي   دوره کارشناسی ناپیوستهمقطعنام و شرکت در آزمون    مراجعه به سایت اینترنتی سازمان و ادارات پست، براي تهیه کارت اعتباري و دفترچه راهنماي ثبت-1

   .کاربردي-انشگاه جامع علمید 1391سال علمی ـ کاربردي پودمانی 
  .ر زمان مقررنام از طریق سایت اینترنتی سازمان د  ثبت-2
  .در موعد مقرر www.sanjesh.org: به نشانی  ، با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آزمون شرکت در  کارتپرینت  -3
  .و پاسخ دادن به سؤاالت  در آزمونشرکت ،   شده تعیینامتحانی  حوزة و  در محل حاضر شدن -4
   : در آزمون  شرکت  براي نام ثبت )ب
داوطلبان الزم . پذیر است  کاربردي ، به دو روش امکان–دانشگاه جامع علمی  1391سال  ودمانیهاي پ دوره  کارشناسی ناپیوستهمقطعنام براي شرکت در آزمون  ثبت

  .اقدامات الزم را به عمل آورند، است به یکی از دو روش پرداخت اینترنتی و مراجعه به دفاتر پستی به شرح زیر
  ):پرداخت اینترنتی(اول  روش -1
  www.sanjesh.org:  مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی-1-1
  .نام از طریق سایت سازمان  دریافت دفترچه راهنماي ثبت-2-1
هاي عضو شبکه بانکی شـتاب کـه پرداخـت     تشود، داوطلبان الزم است به وسیله کار نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می  با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت     -3-1

نام اقدام  نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت ریال به عنوان وجه ثبت) یکصد و پانزده هزار(000/115به سایت سازمان و پرداخت مبلغ باشد، با مراجعه الکترونیکی آنها فعال می
  .نمایند

  .امن  آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت-4-1
  ):مراجعه به دفاتر پستی( روش دوم -2
  .و کارت اعتباري) همین دفترچه ( مراجعه به دفاتر پستی براي تهیه دفترچه راهنماي شرکت در آزمون -1-2
  .نام و دفترچه راهنماي شرکت در آزمون بابت دریافت یک کارت اعتباري ثبت ریال )یکصد و پانزده هزار( 000/115  پرداخت مبلغ-2-2
نام نیز توسـط دفتـر    کارت اعتباري ثبتریال بابت توزیع ) دو هزار و پانصد (500/2مبلغ  بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و    ریال) پنج هزار  (000/5 مبلغ   :صرهتب

  .گردد پستی از داوطلب دریافت می
اوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور پس از مطالعه دفترچه راهنماي شرکت در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون د

http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
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                            پودمـانی هـاي  مقطـع کارشناسـی دوره  الزم بـه توضـیح اسـت کـه دفترچـه راهنمـاي آزمـون              . نـام اقـدام نمایـد       نسبت به ثبـت    www.sanjesh.org:  به نشانی 
  .نام اینترنتی در سایت سازمان آمده است نام و اقدامات الزم براي انجام ثبت مچنین نحوة ورود به سایت براي ثبت کاربردي و ه–دانشگاه جامع علمی  1391سال 

  :  کارت و برگزاري آزمونپرینت نام، تاریخ ثبت) 2-5
l آغاز و  20/10/90شنبه مورخ  سه از روز يکاربرد-دانشگاه جامع علمی 1391سال  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوستهمقطع  نام جهت شرکت در آزمون ثبت

  .پذیرد پایان می 27/10/90 مورخ شنبه  سهروزدر 
l  و سایت سازمان سنجش در نشریه پیک سنجش  25/2/91 مورخ دوشنبه در روزاي که   از طریق سایت سازمان طی اطالعیهشرکت در آزمونپرینت و دریافت کارت تاریخ

  .رسید اطالع داوطلبان خواهد  شد، به منتشر خواهد www.sanjesh.org : آموزش کشور به نشانی
lبرگزار خواهد شد 29/2/91 هاي آموزشی در روز جمعه مورخ آزمون کلیه گروه .  
  : نام  ثبت  براي  الزم مدارك) 5- 3
l سنجش آموزش کشور، اسکن نموده و فایل بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات ذکر شده در سایت سازمانداوطلب می: فایل عکس اسکن شده 

  . نمایدنام اینترنتی ارسالیق برنامه ثبتآن را از طر
  . عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد:تبصره
l  کارت حاوي اطالعات نام کاربري و رمز عبور.  

 lنام به مراکز آموزشی ذیربط ارایه نمایند از قبولی در زمان ثبتبایست اصل مدارك زیر را نزد خود نگاه داشته و پسکلیه داوطلبان می .  
l  براي داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیـه شاغل و یا گواهی اشتغال به کار معتبر از واحد مربوط فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل مندرج در این دفترچه

  .نماینددر رشتـه متنـاسـب استفاده می
 lفیش حقوقی براي متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل آخرین .  
lگواهینامه پایان تحصیالت دوره کاردانی .  
l      باشند و نیاز به منشی دارند، الزم است براي دریافت فـرم مخـصوص   که نابینا یا کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا و یا معلول جسمی حرکتی می          آن دسته از داوطلبانی

               بـه آدرس   28/10/90یستی محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دریافـت فـرم مخـصوص اقـدام و فـرم دریـافتی را حـداکثر تـا تـاریخ                 معلولین به سازمان بهز   
و ارسال علمی ـ کاربردي هاي پودمانی  دوره  کارشناسی ناپیوستهمقطعسازمان سنجش آموزش کشور، واحد رفع نقص آزمون 15875-1365 صندوق پستی -تهران

  .بدیهی است در صورت عدم ارسال فرم مربوط، بند معلولیت آنان حذف خواهد شد. نام اینترنتی برحسب مورد بند مربوط را عالمتگذاري نماینددر تقاضانامه ثبت
  

  : تذکرات مهم
 lمندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.  
lقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم ت.  
lباشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمی.  
lنام، ثبت(اي از پذیرش باشد، در هر مرحلهرچه نمی هر موقع مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در این دفت

  .محروم خواهد شد...) شدن، حین تحصیل در دانشگاه و پذیرفته
l از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارند) اینترنتی(نام الکترونیکی بایست پس از پایان ثبتداوطلبان می.  
  
    علمی ـ کاربردي پودمانیپیوستهنا کارشناسی هايهاي آموزشی چهارگانه در دورهروهبراي گتحصیلی راهنماي انتخاب رشته ) 6

 ،است  آمده) 4و 2(ول شماره ا که در جدمراکز آموزشیشرایط اختصاصی هر یک از به    با توجه  هاي تحصیلی و    هر داوطلب براساس میزان عالقمندي خود به رشته       
زیـر   بـه  نام و در آزمون مربوط هنر ثبتو فرهنگ و  مدیریت و خدمات اجتماعی ،کشاورزي، صنعت: شاملاصلی  آموزشی گروه   چهارتواند در یکی از       منحصراً  می  
  .برابر ضوابط شرکت نمایدانتخابی  گروه آموزشی
مندرجات جداول شماره . ج شده استی و مواد آزمون درنتخاب، رشته ا زیرگروه آموزشیبه تفکیک گروه آموزشی، کد) 2(هاي تحصیلی در جدول شماره عناوین رشته

هاي آموزشی هاي گروه عنوان رشته، ظرفیت پذیرش اعم از آزاد و شاغل و نیز جنس پذیرش هر یک از کدرشته محلمعرف کدرشته محل،این دفترچه )  37 تا 5(
  .باشدچهارگانه براساس استان، شهر و مرکز آموزشی می

هاي گروه آموزشی کشاورزي، جداول مربوط به کدرشته محل  ) 21تا  17(هاي گروه آموزشی صنعت، جداول شماره       محل مربوط به کدرشته  ) 16تا 5(جداول شماره   
هاي گروه آموزشی مربوط به کدرشته محل)  35 تا 31(هاي گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی و جداول شماره مربوط به کدرشته محل)  30 تا 22(شماره 

  .دباشفرهنگ و هنر می
  

  : تذکرات مهم
  :کلیه داوطلبان اعم از آزاد و شاغل، الزم است در انتخاب رشته به نکات زیر توجه نمایند

l     مربوط بـه مرکـز   )4(یط اختصاصی مندرج در جدول شماره شود قبل از درج کدرشته محل مورد عالقه در داخل تقاضانامه، به شرا       به کلیه داوطلبان توصیه می ،
  .محل، توجه نمایندآموزش آن کدرشته 

l  در صورت انتخاب رشته از چند گروه آموزشی و . دارد) 2( ذیربط را از جدول شماره زیرگروه آموزشی و یک گروه آموزشی حق انتخاب یک صرفاًهر داوطلب
  .هاي داوطلب حذف خواهد شد، تمامی انتخابزیرگروه آموزشییا چند 
lباشدن برحسب عالقه آنان می ترتیب اولویت انتخاب کدرشته محل داوطلبا.  
l باشد در گروه آموزشی انتخابی خود میزیرگروه آموزشیکدرشته محل در صورت وجود، از یک ) 20( هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر بیست.  
lباشند جه نمایند و چنانچه واجد شرایط میبایست به ظرفیت پذیرش شاغل و آزاد کدرشته محل مورد تقاضا و نیز جنسیت مورد پذیرش آن تو کلیه داوطلبان می

  .آن کدرشته محل را انتخاب نمایند
l         آن مرکـز منـدرج در جـدول     و کداشتغالشود هنگام انتخاب رشته از مراکز آموزشی، به تعریف شاغل      به داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل توصیه می 

  .باشند، اقدام به انتخاب آن کدرشته محل نمایندشی ذیربط شاغل میتوجه نمایند و چنانچه از نظر مرکز آموز) 4(شماره 
l      در سـایر  در صورت وجود رشته مرتبط باشد، می 98 الی 10یکی از کدهاي ) 4(ها براساس تعاریف مندرج در جدول شماره     داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن

http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org


 5

 که در گرددشاغل به فردي اطالق می: 99تعریف شاغل کداشتغال براساس .شی نیز انتخاب رشته نمایندتوانند از آن مراکز آموز، می99مراکز آموزشی با کد اشتغال 
  .سال سابقه کار مرتبط داشته و مشغول به کار باشد ها اعم از دولتی و یا غیردولتی در حرفه منطبق  با رشته انتخابی حداقل یک هاي اجرایی و شرکت دستگاه

  :مثال انتخاب رشته
هاي مربوط به این  را انتخاب نموده سپس با مراجعه به کدرشته محل652زیرگروه آموزشی با کد ، )2( پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره داوطلب

 و با توجه به جنس کدرشته محل را در صورت وجود، براساس عالقه و به ترتیب اولویت) 20( حداکثر بیست آمده است) 6 (زیرگروه آموزشی که در جدول شماره 
  .باشد براي این داوطلب غیرمجاز میهازیرگروهانتخاب رشته از دیگر . نمایدپذیرش انتخاب می

l دباشند انتخاب نمایپذیرش آزاد میهایی را که داراي ظرفیت بایست کدرشته محل میداوطلب آزاد .  
  
  هاي پودمانی  دورههاي کارشناسی ناپیوسته شهریه دوره) 7

  

پودمانی هاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطعشدگان شهریه و نحوه پرداخت آن براي پذیرفته کاربردي مبناي محاسبه-هیئت امناي دانشگاه جامع علمی ر مصوبهبراب
  .باشدمی) 1( به شرح جدول شماره 1391کاربردي سال -علمی

  

  1391 براي دانشجویان ورودي سال چهارگانه موزشیهاي آگروه پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطع شهریه: )1(جدول شماره 
  شهریه متغیر

  دروس پایه، اصلی و تخصصی  دروس عمومی
  آموزشیگـروه 

        شهریه ثابت
  پودمانهر 
واحد نظري   )ریال(

  )ریال(
واحد عملی 

  )ریال(
واحد نظري 

  )ریال(
 زمایشگاهیواحد آ 

  )ریال(
 ارگاهـیکاحد و

  )یالر( و پروژه
 و واحد کارآموزي

  )ریال( کارورزي

  974/310  511/269  780/248  573/129  712/164  657/100  638/227/2  صنعت 
  474/233  637/201  799/169  778/98  712/164 657/100  520/724/1  کشاورزي 

  593/224  175/204  758/183  020/95  712/164 657/100  464/756/1  مدیریت و خدمات اجتماعی
  780/248  317/207  585/186  659/103  712/164 657/100  522/913/1  هنرو فرهنگ 

  

l     پشتیبانی دانشگاه ابالغ هاي مذکور که متعاقباً از طریق معاونت  بدیهی است جزئیات شهریه دوره   . باشدها در هر گروه آموزشی می       مبالغ اعالم شده سقف شهریه
 .باشد اهد شد مالك عمل مراکز آموزشی میخو
lباشدمی) 1(از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول شماره % 15 نظارت دانشگاه  حق.  
l براي طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط هیئت امناء دانشگاه اعالم و براي همه ،شدهاعالم  شهریه ثابت 

 .شوددانشجویان این دوره اجرا می
lشود و درصورتی که زمان ها باشد بازگردانده نمی هفته از شروع کالس2ها بعد از ریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آن شه

 .شودی قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمپودمانانصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد فقط شهریه متغیر آن 
  .هاي باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل مجاز نیستپودمان دریافت وجه بابت :تبصره
l     هـاي تحـصیلی    بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، پرداخت وام شهریه به منظور کمک و تأمین بخشی از هزینه

 .باشد پذیر می موزشی مربوط امکاندانشجویان از طریق مراکز آ
  

  : تذکر مهم
l 85 %باقیمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به حساب % 15به حساب مرکز و )  1(هر دانشجو مطابق مندرجات جدول شماره ) ثابت و متغیر (از کل مبلغ شهریه

  .گرددغیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز می
l به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته شده واریز گردد2178699003006بایست به حساب سیبا شماره مبلغ حق نظارت می . 
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  پودمانیناپیوسته کارشناسی در مقطع  هاهاي تحصیلی، مواد آزمون و ضرایب آنکد زیرگروه آموزشی، رشتهو گروه عنوان  ): 2(جدول شماره  
گروه 
 آموزشی

کد زیر گروه 
 ضریب مواد آزمون تواند انتخاب کندهایی که داوطلب میعنوان رشته آموزشی

  بازیافت؛ آلودگی محیط زیست  651

652  
 ؛ مهندسی تکنولوژي راهسازي؛مل و نقل و ترافیک شهري مهندسی تکنولوژي ح؛معماري

 مهندسی تکنولوژي ؛ مهندسی تکنولوژي عمران آب و فاضالب؛مهندسی تکنولوژي ساختمان
  برداري  نقشه

   مهندسی تکنولوژي تجهیزات بندري؛مهندسی تکنولوژي آسانسور و باالبرها  653

654  
  برداري از  گرایش بهرهICTالعات مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اط

 ؛ گرایش دیتاICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات  ؛هاي مخابراتیسیستم
مهندسی  ؛ گرایش مخابرات سیارICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

ي مهندسی تکنولوژ ؛ گرایش مخابرات نوريICTتکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
  هاي شبکه ثابتمخابرات گرایش سوئیچ

 ؛کاشی و چینیـ  مهندسی تکنولوژي سرامیک ؛مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیرزمینی  655
  مهندسی تکنولوژي فرآوري مواد معدنی فلزي

656  
 ؛هاي انتقال و توزیع شبکه– مهندسی تکنولوژي برق ؛مهندسی تکنولوژي الکترونیک

 مهندسی ؛ ابزار دقیق– مهندسی تکنولوژي کنترل ؛برداري نیروگاهژي بهرهمهندسی تکنولو
   فرآیند- مهندسی تکنولوژي کنترل ؛ ساخت و تولید–تکنولوژي کنترل 

 مهندسی تکنولوژي هوانوردي ؛ مهندسی تکنولوژي هواپیما؛مهندسی تکنولوژي اویونیک  657
 (CPL&IR)خلبانی 

 مهندسی ؛مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید ماشین ابزار ؛اريجوشک مهندسی تکنولوژي  658
  کشی صنعتیتکنولوژي طراحی و نقشه

659  

هاي  مهندسی تکنولوژي شبکه؛هاي سخت افزاري رایانهمهندسی تکنولوژي سیستم
 مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات گرایش ؛سازي  گرایش طراحی و پیادهکامپیوتري

 ؛نویسی تحت وبسی تکنولوژي فناوري اطالعات گرایش برنامه مهند؛امنیت اطالعات
 مهندسی تکنولوژي فناوري ؛مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات گرایش تجارت الکترونیک

 مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات ؛اي در شهردارياطالعات گرایش خدمات رایانه
   گرایش فناوري اطالعات مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات؛گرایش طراحی صفحات وب

660  
 مهندسی تکنولوژي شیرینی و ؛مهندسی تکنولوژي شیرینی و شکالت با گرایش آردي

 مهندسی تکنولوژي صنایع ؛ مهندسی تکنولوژي صنایع آرد؛شکالت با گرایش غیر آردي
   روغن خوراکی– مهندسی تکنولوژي صنایع غذایی ؛شیمیایی

هاي راهسازي و  مهندسی تکنولوژي مکانیک ماشین؛ خودرومهندسی تکنولوژي مکانیک  661
  راهداري

ـصن
ـع

ت
 

  مهندسی تکنولوژي صنایع الستیک  662

  زبان و ادبیات فارسی
  زبان انگلیسی
  مبانی کامپیوتر
  فیزیک عمومی
  ریاضی عمومی

5/1  
2  
2  
5/2  

3  

   تکنولوژي شیر و؛تکنولوژي پرورش گاو ؛بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی 751
  هاي لبنیفرآورده

   توزیع و مصرف آب کشاورزي ؛هاي آبیاري و زهکشی برداري و نگهداري از شبکه بهره 752
 تولید و  پرورش گل ؛برداري از گیاهان دارویی و معطر تولید و بهره؛هاي روغنیتولید دانه 753

  و گیاهان زینتی؛ تولید و فرآوري پسته
  داري آبزیانبر صید و بهره  754

 کشاورزي

  هاي زراعی و باغیمهندسی تکنولوژي ساخت و تولید گرایش ماشین  755

  زبان و ادبیات فارسی
  زبان انگلیسی
  مبانی کامپیوتر
  ریاضی عمومی
  فیزیک پایه

5/1  
2  
2  
5/2  

3  

851 
 آتش نشانی و خدمات ؛ حریق و حوادثازآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیري 

 گرایش مدیریت امداد در سوانح ؛ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث
  طبیعی ح طبیعی؛ مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرسوان

  تربیت مبلغ قرآن کریم 852
 ؛یش صنعتیحسابداري گرا ؛حسابداري گرایش دولتی ؛حسابداري گرایش حسابرسی 853

   حسابداري گرایش مالیاتی؛حسابداري گرایش مالی
 حقوق گرایش ارشاد ؛حقوق گرایش ارشاد در امور کیفري ؛حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 854

  در امور مدنی
 مدیریت بیمه گرایش ؛مدیریت بیمه گرایش اموال ؛مدیریت بیمه گرایش اشخاص 855

   مدیریت تعاون؛مسئولیت
مدیریت تبلیغات  ؛مدیریت تبلیغات گرایش سیاسی ؛مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 856

   مدیریت گردشگري؛ مدیریت هتلداري ؛مدیریت لجستیک بنادر؛ گرایش فرهنگی
  مدیریت حفاظت اطالعات 857
  هدایتگران سیاسی  858

 مدیریت و خدمات اجتماعی

  یمربی پیش دبستان  859

  زبان و ادبیات فارسی
  زبان انگلیسی
  مبانی کامپیوتر

  روش تحقیق در علوم انسانی
   معارف اسالمیفرهنگ و *

5/1  
2  
2  
5/2  

3  

   مدیریت امور فرهنگی؛روابط عمومی ؛گرایش پیشگیري از اعتیادشناسی اجتماعی آسیب 951
  ی چاپ چاپ و نشر گرایش طراح 952
   طراحی و تکنولوژي دوخت؛طراحی پوشاك 953
 ؛گرافیک-گرافیک ؛طراحی چاپ - گرافیک ؛ تصویرسازي-  گرافیک؛سازي گرایش تدوینفیلم 954

  گریم و ماسک

گ و هنر
   نوازندگی ساز جهانی؛نوازندگی ساز ایرانی 955 فرهن

  زبان و ادبیات فارسی
  زبان انگلیسی
  مبانی کامپیوتر

   آمار و روش تحقیق**
   تاریخ هنر ایران و جهان**
   هنرهاي سنتی و تجسمی**

  شناسی فرهنگیهاي جامعه نظریه**

5/1  
2  
2  
5/2  
5/2  
5/2  
5/2  

  
  .باشدریزي میهاي مصوب شوراي عالی برنامههاي کاردانی و مطابق سرفصلتحصیالن دورهال در حد دانش فارغهاي آموزشی کلیه گروهسطح سؤاالت آزمون -

داوطلبان . باشدمی» اخالق و تربیت اسالمی«  و »  )1(اندیشه اسالمی «  و معارف اسالمی در سطح سؤاالت فرهنگدر گروه مدیریت و خدمات اجتماعی * 
هاي دینی که شامل مشترکات همه ادیان بایست به سؤاالت اقلیته جاي درس فرهنگ و معارف اسالمی میب) کلیمی، زرتشتی و مسیحی(هاي مذهبی اقلیت

  .اند پاسخ دهندرسمی و اعتقادات دینی آنها است و در دوران تحصیل آموزش دیده
  .ست پاسخ دهندمشخص شده ا**  درسی که با عالمت 4 درس از 2داوطلبان الزم است به سؤاالت در گروه فرهنگ و هنر ** 
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آنکد زیرگروه آموزشی و  تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 652 معماري

  مهندسی تکنولوژي 
فناوري اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
659 

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

659 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 جهاد دانشگاهی تبریز

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

659 

 نشگاهیجهاد دا جهاد دانشگاهی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی ملکان

   فناوري اطالعات گرایش 
 فناوري اطالعات

659 

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  مهندسی تکنولوژي

 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

  مهندسی تکنولوژي
 659 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد تبریز

  مهندسی تکنولوژي 
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  شناسی اجتماعی آسیب
 سازمان بهزیستی کشور 951  گرایش پیشگیري از اعتیاد

رت بر مراکز ستاد هماهنگی و نظا
   کاربردي–آموزش علمی 

  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  ي استان اداره کل دادگستر

  آذربایجان شرقی
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
  ICTفناوري اطالعات 

  برداري از  گرایش بهره
 هاي مخابراتی  سیستم

654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
  ICTفناوري اطالعات 
  گرایش دیتا

654 

  مهندسی تکنولوژي 
   ICTارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش مخابرات سیار

654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
   ICTفناوري اطالعات 

 گرایش مخابرات نوري
654 

  مهندسی تکنولوژي
  ت گرایش فناوري اطالعا

  امنیت اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 جارت الکترونیکت
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

659 

وزارت ارتباطات و فناوري 
 اطالعات

  شرکت مخابرات
  آذربایجان شرقی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 مخابرات آذربایجان شرقی

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

  وزارت تعاون، کار و
  رفاه اجتماعی

  ه کل تعاونادار
 شرقی  استان آذربایجان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اداره کل تعاون استان 

 شرقی آذربایجان
 855 مدیریت تعاون

  مهندسی تکنولوژي
 655 یکاشی و چین- سرامیک

 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی
  مهندسی تکنولوژي

 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 آذربایجان شرقی

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

دفتر پژوهش، فناوري و آموزش 
 وزارت صنایع و معادن

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مرند

  مهندسی تکنولوژي
 655  فرآوري مواد معدنی فلزي
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  پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آنگروه آموزشی  کد زیرو  تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 

کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

 853 حسابداري گرایش حسابرسی
 853 ایش صنعتیحسابداري گر

 855 مدیریت بیمه گرایش اموال
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان مدیریت صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی تبریز
 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري

  مهندسی تکنولوژي
 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

658 
هاي صنعتی  شرکت شهرك

 آذربایجان شرقی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  مهندسی تکنولوژي  صنایع کوچک آذربایجان شرقی
 کشی صنعتی طراحی و نقشه

658 

مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
  گروه صنایع غذایی  660 شکالت با گرایش آردي

 شیرین عسل
   کاربردي-مرکز آموزش علمی 

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  گروه صنایع غذایی شیرین عسل
 660 شکالت با گرایش غیرآردي

 853 حسابداري گرایش صنعتی
  مهندسی تکنولوژي

 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 
658 

  مهندسی تکنولوژي 
 کشی صنعتی طراحی و نقشه

658 

  مهندسی تکنولوژي
  ساخت و تولید- کنترل

656 

 سازي تبریز گروه ماشین
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 سازي تبریز گروه ماشین

 656  فرآیند-مهندسی تکنولوژي کنترل
مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 660 شکالت با گرایش آردي

مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 660 شکالت با گرایش غیرآردي

 660 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد

  موسسه آموزش عالی
   کاربردي صنعت، -علمی  

 معدن و تجارت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 صنایع غذایی مراغه

 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 660 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد  غله8بازرگانی منطقه 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  853 حسابداري گرایش دولتی
 853 حسابداري گرایش مالیاتی بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

 853 حسابداري گرایش دولتی

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

هاي  موسسه مطالعات و پژوهش
 بازرگانی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 855 مدیریت بیمه گرایش اموال بازرگانی واحد مراغه

  حقوق قضایی
  گرایش علوم ثبتی

854 

  مهندسی تکنولوژي
طالعات گرایش  فناوري ا
 نویسی تحت وب برنامه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  659
 استاد شهریار تیکمه داش

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

 853 حسابداري گرایش مالی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 شبستر
 652 معماري

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مراغه

   تکنولوژي مهندسی
 مکانیک خودرو

661 

 652 معماري

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تبریز شهرداري

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش 

 اي در شهرداري خدمات رایانه
659 

  مهندسی تکنولوژي
 هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

656 

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

 آذربایجان شرقی

 وزارت نیرو
  موسسه آموزش عالی

   کاربردي– علمی 
 آب و برق صنعت 

  مجتمع آموزشی و پژوهشی 
 آذربایجان

  مهندسی تکنولوژي
  ابزار دقیق- کنترل

656 
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آنزیرگروه آموزشی کد و  تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
  مدیریت امداد در سوانح 
 گرایش سوانح طبیعی

  جمعیت هالل احمر 851
  جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی
  کاربردي هالل ایران- علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مدیریت امداد در سوانح  غربی  آذربایجاناحمر استان هالل

 گرایش سوانح غیرطبیعی
851 

 652 معماري
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
  يمهندسی تکنولوژ  جهاد دانشگاهی ارومیه

   فناوري اطالعات گرایش 
 فناوري اطالعات

659 

  شناسی اجتماعی آسیب
  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 سازمان بهزیستی کشور 951
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي–آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان آذربایجان غربی

 859 مربی پیش دبستانی
سازمان میراث فرهنگی،  954 گرافیک گرایش تصویرسازي

 صنایع دستی و گردشگري
  معاونت صنایع دستی و 

 هنرهاي سنتی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 954 گرافیک گرایش گرافیک  صنایع دستی آذربایجان غربی
  نیروي انتظامی 

 جمهوري اسالمی ایران
  فرماندهی انتظامی 

 ایجان غربیاستان آذرب
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 857 مدیریت حفاظت اطالعات  نیروي انتظامی ارومیه

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادي و دارایی
 853 حسابداري گرایش مالیاتی مالیاتی ارومیه

 853 حسابداري گرایش صنعتی
  وزارت صنعت، 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان مدیریت صنعتی معدن و تجارت

 سازمان مدیریت صنعتی ارومیه
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  854 تیحقوق قضایی گرایش علوم ثب
 652 معماري  بوکان

 853 حسابداري گرایش صنعتی
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  859 مربی پیش دبستانی
  مهندسی تکنولوژي  دهخدا تکاب

   فناوري اطالعات گرایش 
 فناوري اطالعات

659 

 853 حسابداري گرایش مالی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

  مهندسی تکنولوژي  1 مهاباد 
 656  ابزار دقیق-کنترل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  853 حسابداري گرایش صنعتی
 652 معماري 2مهاباد 

 853 حسابداري گرایش دولتی
  هندسی تکنولوژي م

  فناوري اطالعات گرایش
 فناوري اطالعات

659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 میاندوآب

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

غربیآذربایجان   

  وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 مدیریت امور فرهنگی  آذربایجان غربی1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
  جهاد دانشگاهی اردبیل

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

  ندسی تکنولوژيمه
 659 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

  مهندسی تکنولوژي
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  خانه کارگر واحد اردبیل

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

 لاردبی
  خانه کارگر

  جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 آباد خانه کارگر واحد پارس

  ندسی تکنولوژيمه
 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 



 10

   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
سازمان میراث فرهنگی،  856 مدیریت گردشگري

 صنایع دستی و گردشگري
  معاونت صنایع دستی و

  هنرهاي سنتی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 856 مدیریت هتلداري  صنایع دستی اردبیل
  وزارت تعاون، کار و
  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  اداره کل تعاون استان اردبیل  رفاه اجتماعی

 853 حسابداري گرایش مالی  اداره کل تعاون استان اردبیل

  برداري تولید و بهره
  از گیاهان دارویی و معطر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  753
  تولید و پرورش  جهاد کشاورزي اردبیل

  زینتی گل و گیاهان
753 

  برداري و نگهداري از بهره
 هاي آبیاري و زهکشی  شبکه

752 

  موسسه آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي- علمی 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 751 تکنولوژي پرورش گاو )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

 853 داري گرایش صنعتیحساب
  مهندسی تکنولوژي 

فناوري اطالعات گرایش 
 نویسی تحت وب برنامه

659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان مدیریت صنعتی 659
 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

659 

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

  مهندسی تکنولوژي 
کاربردي  -مرکز آموزش علمی  شرکت ذوب آهن اردبیل 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 شرکت ذوب آهن اردبیل

  مهندسی تکنولوژي 
 656  ابزار دقیق-کنترل

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

  موسسه آموزش عالی 
   کاربردي صنعت، -علمی 

 معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
پژوهان ایران سوله  دانششرکت 

  مهندسی تکنولوژي اردبیل
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 853 حسابداري گرایش مالی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

  مهندسی تکنولوژي  1 پارس آباد 
  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  حقوق گرایش ارشاد
 854  در امور کیفري

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي گرمی

   فناوري اطالعات گرایش
 فناوري اطالعات 

659 

  دفتر آموزش و توسعه
 هاي فرهنگی هنري  فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  وزارت فرهنگ و 954 گرافیک گرایش گرافیک  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد 

  سازمان خبرگزاري  ارشاد اسالمی
  جمهوري اسالمی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  خبر اردبیل

 951 روابط عمومی

 853 حسابداري گرایش دولتی

 اردبیل

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  هاي سازمان همیاري شهرداري

 652 معماري  استان اردبیل

 853 حسابداري گرایش مالی
  مهندسی تکنولوژي

 656  ابزار دقیق- کنترل
 جامعه اسالمی کارگران جامعه اسالمی کارگران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  جامعه اسالمی کارگران

  مهندسی تکنولوژي استان اصفهان 
  هاي کامپیوتري    شبکه

 گرایش طراحی و پیاده سازي
659 

 اصفهان

  جمعیت هالل احمر
  جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان اصفهان هالل

  مدیریت امداد در سوانح
 851  گرایش سوانح طبیعی
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  پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  یلیرشته تحص مرکز آموزشی دستگاه متقاضی  ارگان استان

 آموزشی
 656 مهندسی تکنولوژي الکترونیک

  مهندسی تکنولوژي
 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

659 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

  مهندسی تکنولوژي  جهاد دانشگاهی اصفهان
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي
 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

  خانه کارگر 659
  جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو  کاشان17خانه کارگر واحد 

  موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي 751 تکنولوژي پرورش گاو
 ردي جهاد کشاورزي کارب-علمی 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 855 مدیریت تعاون  جهاد کشاورزي اصفهان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت تولیدي فرش ایران سپهر 853 حسابداري گرایش صنعتی
 856 بلیغات گرایش فرهنگیمدیریت ت شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 660 شکالت با گرایش آردي

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت گز سکه
مهندسی تکنولوژي شیرینی و  شرکت گز سکه عتیق

 660 شکالت با گرایش غیرآردي

 853 حسابداري گرایش مالی

  وزارت صنعت،
  معدن و تجارت

 صنعتی -شرکت خدمات علمی 
 اصفهان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 صنعتی -ات علمی شرکت خدم

 اصفهان
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

659 

 853 حسابداري گرایش مالی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  آران و بیدگل
  مهندسی تکنولوژي

  اوري اطالعات گرایش فن
  فناوري اطالعات

659 

 853 حسابداري گرایش مالی
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  659
  تیران و کرون

  مهندسی تکنولوژي
  هاي کامپیوتري  شبکه

  گرایش طراحی و پیاده سازي
659 

 853 حسابداري گرایش مالی
   کاربردي - علمی مرکز آموزش

  خور و بیابانک
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  659

 علویجه
  مهندسی تکنولوژي

  ابزار دقیق- کنترل
656 

  شناسی اجتماعی آسیب
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  951  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 859 مربی پیش دبستانی گلپایگان
 853 حسابداري گرایش مالی
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

  لوژيمهندسی تکنو
   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  هرند

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات 

 گرایش فناوري اطالعات
659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی شهرداري مهاباد

 اصفهان
  

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
بردي  کار-مرکز آموزش علمی  کشور

 هاي استان اصفهان شهرداري
نشانی و خدمات ایمنی با  آتش

  گرایش مدیریت عملیات در 
 حریق و حوادث

851 
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  پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی اه متقاضیدستگ ارگان استان

 آموزشی
 651 بازیافت

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور

 کشور
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  مهندسی تکنولوژي هاي استان اصفهان شهرداري
   فناوري اطالعات گرایش

 اي در شهرداري ایانهخدمات ر
659 

  مهندسی تکنولوژي
 هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

656 

  مهندسی تکنولوژي
 656 برداري نیروگاه  بهره

 اصفهان

 وزارت نیرو
  موسسه آموزش عالی

   کاربردي– علمی 
  صنعت آب و برق

  مجتمع آموزشی و پژوهشی
  اصفهان

  مهندسی تکنولوژي
 652  عمران آب و فاضالب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی کرج

 954 گرافیک گرایش گرافیک

  مهندسی تکنولوژي
  خانه کارگر 658 زاراب  ماشین- ساخت و تولید 

  جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو خانه کارگر واحد کرج
  برداري تولید و بهره

  از گیاهان دارویی و معطر
753 

  تولید و پرورش
  گل و گیاهان زینتی

 موسسه آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزي 753
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  دسی تکنولوژيمهن  جهاد کشاورزي کرج

  هاي ماشین - ساخت و تولید
  زراعی و باغی

755 

 656 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  مهندسی تکنولوژي
 رابزا  ماشین- ساخت و تولید 

658 

  مهندسی تکنولوژي
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت صنعتی کوشا
 شرکت صنعتی کوشا کرج

 656  فرآیند-مهندسی تکنولوژي کنترل

  وزارت صنعت،
  معدن و تجارت

  موسسه آموزش عالی
   کاربردي صنعت، - علمی 

 معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 660 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد ماکارون شرکت صنعتی زر

  آتش نشانی و خدمات ایمنی
   با گرایش پیشگیري از

  حریق و حوادث
851 

نشانی و خدمات ایمنی با  آتش
  گرایش مدیریت عملیات در 

 حریق و حوادث
851 

  البرز

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري کرج

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 ر شهردارياي د خدمات رایانه
659 

  شناسی اجتماعی  آسیب
 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 سازمان بهزیستی کشور 951
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي–آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان ایالم

 859 مربی پیش دبستانی
 853 حسابداري گرایش صنعتی
 954 گرافیک گرایش گرافیک

 652 معماري
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1 ایالم 

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

  ربردي  کا-مرکز آموزش علمی 
 2 ایالم 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 853 حسابداري گرایش صنعتی

  ایالم
  

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی وريفنا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو  ایوان
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاز آنهریک ا  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 853 حسابداري گرایش مالی 1 دره شهر 

وزارت علوم، تحقیقات و  ایالم
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 853 حسابداري گرایش دولتی دهلران

  جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان بوشهر هالل

  مدیریت امداد در سوانح 
 گرایش سوانح طبیعی

851 

  شناسی اجتماعی  آسیب
 گرایش پیشگیري از اعتیاد

951 
 سازمان بهزیستی کشور

اکز ستاد هماهنگی و نظارت بر مر
   کاربردي -آموزش علمی 

 بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی برازجان استان بوشهر

 859 مربی پیش دبستانی

نشانی و خدمات ایمنی با  آتش
  گرایش مدیریت عملیات در 

 حریق و حوادث
851 

  سازمان منطقه ویژه اقتصادي شرکت ملی نفت ایران 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی
  انرژي پارس

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  ان منطقه ویژه اقتصاديسازم

  انرژي پارس
  مهندسی تکنولوژي

  ابزار دقیق- کنترل
656 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

  حقوق گرایش ارشاد
  در امور کیفري

 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 854
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 ل دادگستري استان بوشهر اداره ک

 854 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی
  برداري و نگهداري از بهره
 هاي آبیاري و زهکشی  شبکه

752 

 وزارت جهاد کشاورزي 753 هاي روغنی تولید دانه
  موسسه آموزش عالی 

  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  تولید و پرورش  سفار علوم و صنایع شیالتی خلیج
 گل و گیاهان زینتی

753 

ایمنی با نشانی و خدمات  آتش
  گرایش مدیریت عملیات در 

 حریق و حوادث
851 

 855 مدیریت بیمه گرایش اموال
 وزارت راه و شهرسازي 856 مدیریت لجستیک بنادر

  سازمان بنادر و دریانوردي 
 جمهوري اسالمی ایران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بندرسازان گناوه

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

 853 حسابداري گرایش مالی
 652 معماري

  ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی  660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی
  مهندسی تکنولوژي   دشتی

  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 853 حسابداري گرایش مالی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 دیلم

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش

 ناوري اطالعات ف
659 

 853 حسابداري گرایش مالی
 856 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی

 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  کنگان

  مهندسی تکنولوژي
 یق ابزار دق- کنترل

656 

  وزارت فرهنگ و 951 روابط عمومی
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 مدیریت امور فرهنگی  بوشهر1فرهنگ و هنر واحد 

 853 رایش دولتیحسابداري گ

 بوشهر

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  استانداري بوشهر وزارت کشور
 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري استانداري بوشهر
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 شیآموز
  مهندسی تکنولوژي

 فناوري اطالعات گرایش 
 نویسی تحت وب برنامه

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  استانداري بوشهر وزارت کشور بوشهر 659
 استانداري بوشهر

 652 برداري مهندسی تکنولوژي نقشه

  سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوري اسالمی ایران
  ارتش جمهوري اسالمی ایران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 852 تربیت مبلغ قرآن کریم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

  بنیاد مستضعفان 856 مدیریت گردشگري
 سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی  انقالب اسالمی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مطالعات و مشاوره سیاحتی

 856 مدیریت هتلداري  گردشگران بنیاد

آتش نشانی و خدمات ایمنی با 
  گرایش پیشگیري از 

 حریق و حوادث
851 

  مدیریت امداد در سوانح
 851  گرایش سوانح طبیعی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  پژوهشکده سوانح طبیعی کن انقالب اسالمیبنیاد مس
  سوانح طبیعی

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان
 853 حسابداري گرایش مالی

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
   کاربردي -ز آموزش علمی مرک

 3جهاد دانشگاهی تهران 
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 853 داري گرایش صنعتیحساب
  مهندسی تکنولوژي 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  658 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 
  مهندسی تکنولوژي  خانه کارگر واحد اسالمشهر

 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 661 رومهندسی تکنولوژي مکانیک خود  خانه کارگر واحد تهران

 سازمان بهزیستی کشور
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي–آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان تهران

 855 مدیریت بیمه گرایش اشخاص
 شرکت سهامی بیمه ایران سازمان بیمه مرکزي 855 مدیریت بیمه گرایش اموال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
   شرکت سهامی بیمه ایران

 855 مدیریت بیمه گرایش مسئولیت تان تهران اس
  853  حسابداري گرایش دولتی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی   کانون سردفتران و دفتریاران  سازمان ثبت
 854 یحقوق قضایی گرایش علوم ثبت   کانون سردفتران و دفتریاران

  حقوق گرایش ارشاد
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 854  در امور کیفري

 854 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی  قوه قضاییه تهران

  نیروي انتظامی
 جمهوري اسالمی ایران

  هاي ویژه  فرماندهی یگان
  شناسی اجتماعی آسیب رانیمجتمع آموزشی شهید ای پاسداران ناجا

 951  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  شناسی اجتماعی آسیب
 951  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 855 مدیریت تعاون

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  شرکت تعاونی پیشتازان
 859 ربی پیش دبستانیم  آیین زندگی تهران

  وزارت تعاون، کار و
 اداره کل تعاون استان تهران  رفاه اجتماعی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
شرکت تعاونی کارخانجات فراوري 

 هاي روغنی ایران روغن و دانه

  مهندسی تکنولوژي
 660  صنایع روغن خوراکی

وزارت دفاع و پشتیبانی  852 تربیت مبلغ قرآن کریم
 نیروهاي مسلح

  سازمان عقیدتی سیاسی وزارت
  دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 مدیریت امور فرهنگی  شهید مطهري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 657 مهندسی تکنولوژي اویونیک صنعت هوانوردي تهران

 657 تکنولوژي اویونیکمهندسی 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان هواپیمایی کشور 657 مهندسی تکنولوژي هواپیما

  مهندسی تکنولوژي  فنون و خدمات هوایی تهران
 CPL&IR( 657( خلبانی–هوانوردي 

 تهران

 وزارت راه و شهرسازي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 راه و ترابري

  مهندسی تکنولوژي 
 652 حمل و نقل و ترافیک شهري
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهگانار،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 652 مهندسی تکنولوژي راهسازي
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
  مهندسی تکنولوژي

  هاي مکانیک ماشین
  راهسازي و راهداري

661 
  ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازي

 راه و ترابري

 652 برداري مهندسی تکنولوژي نقشه

هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت
 پس از فروش خودرو

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  هاي خدمات   انجمن صنفی شرکت

 پس از فروش خودرو

  مهندسی تکنولوژي
 661  مکانیک خودرو

 656 وژي الکترونیکمهندسی تکنول
  مهندسی تکنولوژي 

 فرآوري مواد معدنی فلزي
655 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

دفتر پژوهش، فناوري و آموزش 
 وزارت صنایع و معادن

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مرکز تهران-صنایع و معادن ایران 

  مهندسی تکنولوژي
  ابزار دقیق- کنترل

656 

 953 طراحی پوشاك
 953 طراحی و تکنولوژي دوخت

  سازمان صنایع کوچک و 
 هاي صنعتی ایران شهرك

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري  چرم تهران

  مهندسی تکنولوژي
  آسانسور و باالبرها

653 

  مهندسی تکنولوژي
  ابزار دقیق- کنترل

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت آسانسورسازي دماوند 656
 شرکت آسانسورسازي دماوند

   تکنولوژي مهندسی
 656  ساخت و تولید-کنترل

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت صنعتی آما
 شرکت صنعتی آما

  مهندسی تکنولوژي
  جوشکاري

658 

  مهندسی تکنولوژي
 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

658 

  مهندسی تکنولوژي
 کشی صنعتی طراحی و نقشه

658 
شرکت طراحی مهندسی و تامین 

 قطعات ایران خودرو
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 ساپکو تهران

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت مهرکام پارس
 )تهران(شرکت مهرکام پارس 

  مهندسی تکنولوژي 
 صنایع شیمیایی

660 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  پردازي ایران شرکت داده
 ردازي ایرانپ شرکت داده

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  امنیت اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي
 آسانسور و باالبرها

653 

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  مهندسی تکنولوژي

 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 
658 

  مهندسی تکنولوژي 
 کشی صنعتی طراحی و نقشه

658 

  مهندسی تکنولوژي 
  ابزار دقیق-کنترل

656 

  مهندسی تکنولوژي
  ساخت و تولید- کنترل

656 

 656  فرآیند-مهندسی تکنولوژي کنترل

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت صنعتی کوشا
 شرکت صنعتی کوشا تهران

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
 656 مهندسی تکنولوژي الکترونیک

 تهران

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 کاربردي - آموزش علمی مرکز شرکت کارخانجات پارس الکتریک
  مهندسی تکنولوژي شرکت کارخانجات پارس الکتریک

  ابزار دقیق- کنترل
656 
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی  دستگاه متقاضی  ارگان استان

 آموزشی
  مهندسی تکنولوژي

 افزاري رایانه هاي سخت سیستم
659 

  يمهندسی تکنولوژ
   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت گسترش انفورماتیک 659
 شرکت گسترش انفورماتیک ایران

مهندسی تکنولوژي فناوري 
 659 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

  شرکت مهندسی و تحقیقات
  صنایع الستیک

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  شرکت مهندسی و تحقیقات
  صنایع الستیک تهران

 662 مهندسی تکنولوژي صنایع الستیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تی ایران خودروگروه صنع 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو  گروه صنعتی ایران خودرو

 853 حسابداري گرایش صنعتی
وژي فناوري مهندسی تکنول

  اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

  مرکز آموزش و پژوهش
  صنایع ایران

   کاربردي–مرکز علمی 
  آموزش و پژوهش صنایع ایران

  مهندسی تکنولوژي
  هاي کامپیوتري   شبکه

 گرایش طراحی و پیاده سازي
659 

 853 حسابداري گرایش مالیاتی
  مرکز آموزش و تحقیقات 853 حسابداري گرایش صنعتی

  صنعتی ایران
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  مهندسی تکنولوژي ) تهران( ایران تحقیقات صنعتی
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

  مرکز پژوهش و مهندسی 
 جوش ایران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 پژوهش و مهندسی جوش ایران

  مهندسی تکنولوژي
  جوشکاري

658 

  مهندسی تکنولوژي 
 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

  سسه آموزش عالی مو 659
   کاربردي صنعت، -علمی 

 معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  آموزشی و پژوهشی وزارت 
مهندسی تکنولوژي فناوري  صنایع و معادن تهران

 659 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 751 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 660 شکالت با گرایش آردي

مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 660 ت با گرایش غیرآرديشکال

 660 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )عج(صنایع غالت قائم

 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی

  موسسه آموزش عالی 
   کاربردي صنعت، -علمی 

 معدن و تجارت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 گروه صنعتی گلرنگ

 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی

 853 حسابداري گرایش صنعتی
  مهندسی تکنولوژي 

 افزاري رایانه هاي سخت سیستم
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

موسسه مدیریت و خدمات مهندسی 
 عالمه طبرسی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
   خدمات مهندسی مدیریت و

 عالمه طبرسی

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي 
فناوري اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
659 

 تهران

 وزارت علوم، تحقیقات و
  موسسه آموزش عالی آزاد هاي عالی آزاد دفتر آموزش فناوري

  مهندسی تکنولوژي   انفورماتیک ایران
  فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

659 
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته،کز آموزشی متقاضی، مر ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
  موسسه آموزش عالی آزاد

  عصر دین و دانش
 652 ماريمع

  مهندسی تکنولوژي 
 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

659 
  موسسه آموزش عالی آزاد 
  مهندسی تکنولوژي  علوم و فنون دانشسار

  فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

659 

 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري
  ندسی تکنولوژي مه

  فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

  موسسه آموزش عالی آزاد  659
 مدیریت فناوري امیرکبیر

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

  موسسه آموزش عالی آزاد 955 نوازندگی ساز ایرانی
 955 نوازندگی ساز جهانی  نهاوند

  مهندسی تکنولوژي
 افزاري رایانه هاي سخت یستم س

659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 هاي عالی آزاد دفتر آموزش  فناوري

  موسسه آموزش عالی آزاد 
  مهندسی تکنولوژي هادي

  اي کامپیوتري ه  شبکه
 گرایش طراحی و پیاده سازي

659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  952 چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ
 954 گرافیک گرایش تصویرسازي  تهران1فرهنگ و هنر واحد 

 954 سازي گرایش تدوین فیلم
 954 گریم و ماسک

 955 نوازندگی ساز ایرانی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  تهران4فرهنگ و هنر واحد 
 955 نوازندگی ساز جهانی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 یش تصویرسازيگرافیک گرا
 954 گرافیک گرایش گرافیک  تهران6فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  951 روابط عمومی
 951 مدیریت امور فرهنگی  تهران7فرهنگ و هنر واحد 

  مهندسی تکنولوژي 
 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

659 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  هندسی تکنولوژيم  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

   شبکه هاي کامپیوتري 
 گرایش طراحی و پیاده سازي

659 

 954 سازي گرایش تدوین فیلم
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 گرافیک گرایش گرافیک

  تهران11فرهنگ و هنر واحد 
 951 مدیریت امور فرهنگی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  951 روابط عمومی
 951 مدیریت امور فرهنگی ران ته13فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 روابط عمومی  تهران14فرهنگ و هنر واحد 

 951 روابط عمومی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 گرافیک گرایش تصویرسازي

  تهران15فرهنگ و هنر واحد 
 954 گرافیک گرایش گرافیک

 951 روابط عمومی
 954 گرافیک گرایش تصویرسازي
 954 گرافیک گرایش گرافیک
 951 مدیریت امور فرهنگی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

 856 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 954 ک گرایش گرافیکگرافی  تهران20فرهنگ و هنر واحد 

 954 گرافیک گرایش تصویرسازي

 تهران

  وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 954 گرافیک گرایش گرافیک  تهران23فرهنگ و هنر واحد 
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   پیوسته ناارشناسی کمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري

 856 ریت تبلیغات گرایش فرهنگیمدی  تهران23فرهنگ و هنر واحد 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 گرافیک گرایش تصویرسازي

 954 گرافیک گرایش گرافیک  تهران25فرهنگ و هنر واحد 
 951 روابط عمومی

 954 گرافیک گرایش گرافیک
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  951 ور فرهنگیمدیریت ام

  مهندسی تکنولوژي  تهران26فرهنگ و هنر واحد 
  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 روابط عمومی  تهران29فرهنگ و هنر واحد 

 951 مدیریت امور فرهنگی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  856 ريمدیریت تبلیغات گرایش تجا

  تهران31فرهنگ و هنر واحد 
 856 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی

 954 گرافیک گرایش گرافیک
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  تهران32فرهنگ و هنر واحد 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 يمدیریت هتلدار  تهران33فرهنگ و هنر واحد 

 951 روابط عمومی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 گرافیک گرایش تصویرسازي

  تهران34فرهنگ و هنر واحد 
 954 گرافیک گرایش گرافیک

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 گرافیک گرایش تصویرسازي
 954 گرافیک گرایش گرافیک  تهران35فرهنگ و هنر واحد 

 953 طراحی پوشاك
 953 طراحی و تکنولوژي دوخت
 954 گرافیک گرایش تصویرسازي
 954 گرافیک گرایش طراحی چاپ

 کاربردي -رکز آموزش علمی م
  تهران38فرهنگ و هنر واحد 

 954 گریم و ماسک
 951 روابط عمومی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  951 مدیریت امور فرهنگی
  تهران41فرهنگ و هنر واحد 

 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 گرافیک گرایش تصویرسازي

 954 گرافیک گرایش گرافیک  تهران42فرهنگ و هنر واحد 
 951 روابط عمومی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  951 یت امور فرهنگیمدیر
  تهران43فرهنگ و هنر واحد 

 856 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 954 گرافیک گرایش گرافیک  تهران44فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 مدیریت امور فرهنگی  تهران47فرهنگ و هنر واحد 

 954 گرافیک گرایش تصویرسازي
 954 گرافیک گرایش طراحی چاپ
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 گرافیک گرایش گرافیک

  مهندسی تکنولوژي  تهران49 واحد فرهنگ و هنر
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی  تهران54فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  951 روابط عمومی
 951 مدیریت امور فرهنگی  تهران55فرهنگ و هنر واحد 

 853 حسابداري گرایش حسابرسی

  وزارت فرهنگ و تهران
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 853 حسابداري گرایش مالی  تهران56فرهنگ و هنر واحد 
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  پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
  نشانی و خدمات ایمنی آتش

   با گرایش مدیریت عملیات
  در حریق و حوادث

851 

  مدیریت امداد در سوانح
 851  گرایش سوانح طبیعی

  جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی
 ران کاربردي هالل ای- علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان چهارمحال و بختیاري هالل

  مدیریت امداد در سوانح 
 851 گرایش سوانح غیرطبیعی

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  د دانشگاهیجها جهاد دانشگاهی
  مهندسی تکنولوژي  جهاد دانشگاهی شهرکرد

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 سازمان بهزیستی کشور
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي–آموزش علمی 
 بهزیستی کشور 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري

  حقوق گرایش ارشاد
 854  در امور کیفري

 855 مدیریت تعاون
 652 معماري

  وزارت تعاون، کار و
  رفاه اجتماعی

  اداره کل تعاون استان 
 چهارمحال و بختیاري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تعاونی پیام شهرکرد

  مهندسی تکنولوژي 
 659 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

  موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

  برداري  تولید و بهره
 753 راز گیاهان دارویی و معط

 853 حسابداري گرایش صنعتی
  وزارت صنعت،  658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

 معدن و تجارت
هاي  انجمن جوشکاري و آزمایش

 غیرمخرب ایران
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  مهندسی تکنولوژي  انجمن جوشکاري
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه
  برداري تولید و بهره

 753  از گیاهان دارویی و معطر

 853 حسابداري گرایش مالی
 951 مدیریت امور فرهنگی

 855 مدیریت بیمه گرایش اشخاص

چهارمحال و 
 بختیاري

 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاربردي-انشگاه جامع علمید فناوري

 فارسان
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

  شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 سازمان بهزیستی کشور 855 مدیریت تعاون
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي -آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان خراسان جنوبی

 859 مربی پیش دبستانی
  برداري تولید و بهره

 753  از گیاهان دارویی و معطر
  تولید و پرورش

 ارت جهاد کشاورزيوز 753  گل و گیاهان زینتی
  موسسه آموزش عالی

  کاربردي جهاد کشاورزي- علمی 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  جهاد کشاورزي بیرجند
 855 مدیریت تعاون

 853 حسابداري گرایش حسابرسی
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  659
 1بیرجند 

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
 853 حسابداري گرایش مالی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 فردوس

  دسی تکنولوژيمهن
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-انشگاه جامع علمید فناوري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 نهبندان

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

 853 دولتیحسابداري گرایش 

 خراسان جنوبی

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شهرداري بشرویه

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  ته تحصیلیرش مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی

 معاونت توسعه، مدیریت و پشتیبانی آستان قدس رضوي
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

معاونت توسعه، مدیریت و پشتیبانی 
 آستان قدس رضوي

 853 حسابداري گرایش مالی

  مدیریت امداد در سوانح
  گرایش سوانح طبیعی

  جمعیت هالل احمر  851
 جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی
 الل ایران کاربردي ه- علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مدیریت امداد در سوانح  احمر استان خراسان رضوي هالل

 گرایش سوانح غیرطبیعی
851 

 853 لیحسابداري گرایش ما
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 جهاد دانشگاهی کاشمر
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

659 

  مهندسی تکنولوژي
 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

658 

  مهندسی تکنولوژي
 فناوري اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
659 

  مهندسی تکنولوژي
  ناوري اطالعات گرایش ف

  تجارت الکترونیک
659 

  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  جهاد دانشگاهی مشهد

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

 853 حسابداري گرایش صنعتی
 656 تکنولوژي الکترونیکمهندسی 

  مهندسی تکنولوژي
 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

658 

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  خانه کارگر واحد مشهد

  مهندسی تکنولوژي
 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

658 

 سازمان بهزیستی کشور
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي–آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -علمی مرکز آموزش 
 بهزیستی گناباد استان خراسان رضوي

  شناسی اجتماعی  آسیب
 گرایش پیشگیري از اعتیاد

951 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  اداره کل دادگستري استان

  خراسان رضوي
  حقوق گرایش ارشاد

 ر کیفري در امو
854 

  نیروي انتظامی
  جمهوري اسالمی ایران

  فرماندهی انتظامی
  استان خراسان رضوي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 نیروي انتظامی خراسان رضوي

  شناسی اجتماعی آسیب
  گرایش پیشگیري از اعتیاد

951 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
   ICTفناوري اطالعات 

  برداري از  گرایش بهره
 خابراتیمهاي  سیستم

654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
   ICTفناوري اطالعات 
 گرایش دیتا

654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
   ICTات فناوري اطالع

 گرایش مخابرات سیار
654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
 گرایش ICTفناوري اطالعات 

 مخابرات نوري
654 

وزارت ارتباطات و فناوري 
 اطالعات

  شرکت سهامی مخابرات
 ي استان خراسان رضو

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت مخابرات خراسان رضوي

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 امنیت اطالعات
659 

 953 طراحی پوشاك

 خراسان رضوي
 
 

  وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

  اداره کل تعاون
 رضوي  استان خراسان

  ربردي  کا-مرکز آموزش علمی 
 855 مدیریت تعاون  اداره کل تعاون استان خراسان رضوي
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی شیمرکز آموز دستگاه متقاضی ارگان ستان

 آموزشی
 751 تکنولوژي پرورش گاو
 751 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده
  تولید و پرورش 
 753 گل و گیاهان زینتی

 855 مدیریت تعاون
 660 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد

  موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

 )مشهد(

  مهندسی تکنولوژي
 ماشین هاي - ساخت و تولید

 زراعی و باغی
755 

 657 مهندسی تکنولوژي هواپیما
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  مهندسی تکنولوژي فنون و خدمات هوایی
 CPL&IR( 657( خلبانی– هوانوردي 

 657 مهندسی تکنولوژي اویونیک
 657 مهندسی تکنولوژي هواپیما

 سازمان هواپیمایی کشور وزارت راه و شهرسازي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي  فنون و خدمات هوایی مشهد

 CPL&IR(  657( خلبانی-هوانوردي 

ر پژوهش، فناوري و آموزش دفت
 وزارت صنایع و معادن

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 صنعت غذا تربت جام

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

 853 حسابداري گرایش حسابرسی
 سازمان مدیریت صنعتی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  سازمان مدیریت صنعتی

 853 حسابداري گرایش مالی  خراسان رضوي

هاي  مهندسی تکنولوژي سیستم
 659 افزاري رایانه سخت

مهندسی تکنولوژي فناوري 
نویسی  اطالعات گرایش برنامه

 تحت وب
659 

 تکنولوژي فناوري مهندسی
اطالعات گرایش طراحی صفحات 

 وب
659 

 صنعتی -شرکت خدمات علمی 
 خراسان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 صنعتی -شرکت خدمات علمی 

 )مشهد(خراسان رضوي 

  مهندسی تکنولوژي 
 656  ابزار دقیق-کنترل

  هاي صنعتی  شرکت شهرك
 خراسان رضوي

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  هاي صنعتی شرکت شهرك

  خراسان رضوي
 853 حسابداري گرایش صنعتی

 853 حسابداري گرایش صنعتی
 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري

  مهندسی تکنولوژي
 653  آسانسور و باالبرها

  مهندسی تکنولوژي
 656  ابزار دقیق-کنترل

کاربردي  -مرکز آموزش علمی  شرکت فراز صنعت آیریا
 شرکت فراز صنعت آیریا

 656  فرآیند-مهندسی تکنولوژي کنترل
 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی

  مهندسی تکنولوژي
   کاربردي -ش علمی مرکز آموز گروه کارخانجات پارت الستیک 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 گروه کارخانجات پارت الستیک
  مهندسی تکنولوژي

 656  ساخت و تولید- کنترل

مرکز بررسی، تحقیق و آموزش 
 صنایع قند ایران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  ق و آموزشبررسی، تحقی

  صنایع قند ایران
 651 آلودگی محیط زیست

  موسسه آموزش عالی 
   کاربردي صنعت، -علمی 

 معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 853 حسابداري گرایش صنعتی شرکت یکدانه شرق

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

 خراسان رضوي
  

  وزارت صنعت،
  معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی   تصمیم یارتوسهموسس
  مهندسی تکنولوژي تصمیم یارتوس

 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
گروه کد زیر رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی   تصمیم یارتوسهموسس
 تصمیم یارتوس

  مهندسی تکنولوژي
  وزارت صنعت،  658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

هاي  موسسه مطالعات و پژوهش  معدن و تجارت
 بازرگانی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 ات گرایش تجاريمدیریت تبلیغ بازرگانی واحد خراسان رضوي

 855 مدیریت بیمه گرایش اموال
 انجمن مدیریت ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
   انجمن مدیریت ایران واحد 

 855 مدیریت بیمه گرایش مسئولیت خراسان رضوي

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  652 معماري
  مهندسی تکنولوژي 1ت حیدریه ترب

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 چناران

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

659 

 954 رافیک گرایش گرافیکگ

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  652 معماري
  مهندسی تکنولوژي 1سبزوار 

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 853 حسابداري گرایش مالی
 853 حسابداري گرایش صنعتی

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 کاربردي-دانشگاه جامع علمی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 2سبزوار 

 953 طراحی پوشاك

  مهندسی تکنولوژي
 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

659 

  مهندسی تکنولوژي
 فناوري اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
  موسسه آموزش عالی آزاد  هاي عالی آزاد فتر آموزشد 659

 خوارزمی خراسان رضوي
  مهندسی تکنولوژي

  هاي کامپیوتري   شبکه
 گرایش طراحی و پیاده سازي

659 

 856 مدیریت گردشگري

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوري

دفتر امور رفاهی وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت هتلداري هتلداري و جهانگردي پردیسان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 ک گرایش طراحی چاپگرافی
 954 گرافیک گرایش گرافیک خبرنگاران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 سازي گرایش تدوین فیلم
 954 گرافیک گرایش گرافیک  خراسان رضوي1فرهنگ و هنر واحد 

 951 روابط عمومی

 954 گرایش تصویرسازيگرافیک 

 954 گرافیک گرایش گرافیک

  دفتر آموزش و توسعه
 هاي فرهنگی هنري  فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  خراسان رضوي2فرهنگ و هنر واحد 

 856 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی

  وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسالمی

  سازمان خبرگزاري 
 جمهوري اسالمی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خبر مشهد

 856 مدیریت تبلیغات گرایش سیاسی

ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  853 حسابداري گرایش دولتی
 652 معماري شهرداري جغتاي

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

  مهندسی تکنولوژي
  فناوري اطالعات گرایش

 خراسان رضوي
 

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  کشور

 شهرداري مشهد

  اي در شهرداري  خدمات رایانه
659 
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  پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی گاه، دستارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی

  جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شمالی احمر استان خراسان  هالل

نشانی و خدمات ایمنی با  آتش
  گرایش مدیریت عملیات در 

 حریق و حوادث
851 

  مهندسی تکنولوژي
 فناوري اطالعات گرایش 

 یسی تحت وبنو برنامه
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 تجارت الکترونیک
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

  مهندسی تکنولوژي
  هاي کامپیوتري  شبکه

 حی و پیاده سازي گرایش طرا
659 

 سازمان بهزیستی کشور
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي–آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان خراسان شمالی

 859 مربی پیش دبستانی

 954 گرافیک گرایش تصویرسازي
کاربردي  -مرکز آموزش علمی  954 گرافیک گرایش گرافیک

  مهندسی تکنولوژي 2بجنورد 
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

 853 حسابداري گرایش حسابرسی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جاجرم

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش

 یک تجارت الکترون
659 

 853 حسابداري گرایش صنعتی
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 652 معماري

  خراسان شمالی
 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي شیروان

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
 جامعه اسالمی کارگران جامعه اسالمی کارگران

  بردي  کار-مرکز آموزش علمی 
   جامعه اسالمی کارگران

  استان خوزستان
  مهندسی تکنولوژي

 656  ابزار دقیق- کنترل

 853 حسابداري گرایش حسابرسی
 853 حسابداري گرایش دولتی

 854 وق قضایی گرایش علوم ثبتیحق
 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  امنیت اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی اهواز

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

  شناسی اجتماعی آسیب
 سازمان بهزیستی کشور 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 
   کاربردي–آموزش علمی 

  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان خوزستان

 652 معماري

 خوزستان

وزارت علوم، تحقیقات و 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاربردي-یدانشگاه جامع علم فناوري

 1دزفول 
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 
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   وستهپی نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
  وزارت فرهنگ و خوزستان 951 روابط عمومی

  ارشاد اسالمی
  سازمان خبرگزاري
  جمهوري اسالمی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 مدیریت امور فرهنگی  خبر اهواز

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهیجهاد دانشگ جهاد دانشگاهی 659

 جهاد دانشگاهی زنجان

  مهندسی تکنولوژي
  شبکه هاي کامپیوتري 

 گرایش طراحی و پیاده سازي
659 

 تی کشورسازمان بهزیس
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي–آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان زنجان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
  اداره کل دادگستري استان زنجان

 854 ثبتیحقوق قضایی گرایش علوم 

 651 آلودگی محیط زیست
مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 660 شکالت با گرایش آردي

مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 660 رایش غیرآرديشکالت با گ

 660 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد
 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  مهندسی تکنولوژي
 656  ابزار دقیق- کنترل

  وزارت صنعت،
 معدن و تجارت

  موسسه آموزش عالی
   کاربردي صنعت،- علمی 

  معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت کالسیمین

  يمهندسی تکنولوژ
  فرآوري مواد معدنی فلزي

655 

 852 تربیت مبلغ قرآن کریم
 853 حسابداري گرایش حسابرسی
 853 حسابداري گرایش مالی

 954 گرافیک گرایش گرافیک

 652 معماري
  مهندسی تکنولوژي 

 658 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

وزارت علوم، تحقیقات و 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

  ابهر

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

 854 لوم ثبتیحقوق قضایی گرایش ع

  زنجان
 

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان قلعه شهرداري صایین

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  امنیت اطالعات
 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 659

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی سمنان

  مهندسی تکنولوژي 
فناوري اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
659 

 سازمان بهزیستی کشور
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي -آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی شهر استان سمنان بهزیستی مهدي

  برداري تولید و بهره
  از گیاهان دارویی و معطر

753 

  سمنان
  

 وزارت جهاد کشاورزي
  ه آموزش عالی موسس

  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 
   کاربردي-مرکز آموزش علمی 

 855 مدیریت تعاون  جهاد کشاورزي سمنان
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن وزشی زیرگروه آمو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
  ایی بهداشت مواد غذ
 751 با منشاء دامی

 751 تکنولوژي پرورش گاو
 751 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

 753 تولید و فرآوري پسته
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 855 مدیریت تعاون )شاهرود( جهاد کشاورزي سمنان 

 752 توزیع و مصرف آب کشاورزي

  موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 853 حسابداري گرایش مالی )گرمسار( جهاد کشاورزي سمنان 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت پالنده صاف
 شرکت پالنده صاف

  مهندسی تکنولوژي
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 853  گرایش صنعتیحسابداري
  مهندسی تکنولوژي

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت غرب استیل 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 
 شرکت غرب استیل

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت زغالسنگ البرز شرقی
 شرکت زغالسنگ البرز شرقی

  مهندسی تکنولوژي
 655  استخراج معادن زیرزمینی

  سمنان
 

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 روابط عمومی شهرداري بیارجمند

 951 روابط عمومی
  مهندسی تکنولوژي 

 659 افزاري رایانه هاي سخت سیستم
   کاربردي-مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

  ی تکنولوژيمهندس  جهاد دانشگاهی زاهدان
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  خانه کارگر واحد زاهدان

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

  شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

  مدیریت امداد در سوانح
 851  گرایش سوانح طبیعی

 سازمان بهزیستی کشور
ظارت بر مراکز ستاد هماهنگی و ن

   کاربردي -آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

 859 مربی پیش دبستانی
  مهندسی تکنولوژي
 653  تجهیزات بندري

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

  ن منطقه آزاد سازما سازمان مناطق آزاد 659
  صنعتی چابهار-تجاري 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 چابهار

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 853 حسابداري گرایش مالی 1زاهدان 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاربردي-دانشگاه جامع علمی ناوريف
 652 معماري 2زاهدان 

 951 روابط عمومی
 954 گرافیک گرایش گرافیک

سیستان و 
 بلوچستان

  وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه
 هاي فرهنگی هنري  فعالیت

 کاربردي -موزش علمی مرکز آ
  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

 951 مدیریت امور فرهنگی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی شیراز

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

 یک تجارت الکترون
659 

  خانه کارگر  658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي  خانه کارگر واحد شیراز

 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  شناسی اجتماعی  آسیب
 سازمان بهزیستی کشور 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 
   کاربردي -ش علمی آموز

 بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان فارس

 859 مربی پیش دبستانی

  فارس
  

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
 854 ایش علوم ثبتیحقوق قضایی گر  اداره کل دادگستري استان فارس
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

  ICTفناوري اطالعات 
  برداري از  گرایش بهره

 هاي مخابراتی سیستم

654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
   ICTفناوري اطالعات 

 رگرایش مخابرات سیا
654 

  مهندسی تکنولوژي
 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

658 

  وزارت ارتباطات و
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  کارخانجات مخابراتی ایران اوري اطالعات فن

 شیراز-کارخانجات مخابراتی ایران

  مهندسی تکنولوژي
  گرایش- مخابرات

 هاي شبکه ثابت سوئیچ
654 

 651 آلودگی محیط زیست
 853 ي گرایش دولتیحسابدار

وزارت بهداشت، درمان و  855 مدیریت بیمه گرایش اشخاص
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز آموزش پزشکی

  مهندسی تکنولوژي  علوم پزشکی کوار
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

  بهداشت مواد غذایی
  منشاء دامی با

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  751
  برداري تولید و بهره )شیراز( جهاد کشاورزي فارس 

  از گیاهان دارویی و معطر
753 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  751 تکنولوژي پرورش گاو
 752 توزیع و مصرف آب کشاورزي )علی آباد( جهاد کشاورزي فارس 

 وزارت جهاد کشاورزي
  موسسه آموزش عالی

  کاربردي جهاد کشاورزي- علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 هاي صدرا مجتمع گلخانه

  تولید و پرورش
 و گیاهان زینتیگل 

753 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
  ICTفناوري اطالعات 
  گرایش دیتا

654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
  ICTفناوري اطالعات 

 برات سیار گرایش مخا
654 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
  ICTفناوري اطالعات 

  گرایش مخابرات نوري
654 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

 فناوري اطالعات
659 

وزارت دفاع و پشتیبانی 
 صاایران نیروهاي مسلح

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  شرکت صنایع مخابراتی راه دور

  شیراز- ایران 

  مهندسی تکنولوژي
  گرایش- مخابرات

 هاي شبکه ثابت چ سوئی
654 

  وزارت صنعت،
  معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان مدیریت صنعتی
 853 حسابداري گرایش دولتی سازمان مدیریت صنعتی شیراز

 853 حسابداري گرایش مالی
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

  مهندسی تکنولوژي
  استخراج معادن زیرزمینی

655 

  مهندسی تکنولوژي 
 655 فرآوري مواد معدنی فلزي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  آباده

  مهندسی تکنولوژي
  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 فارس

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 پاسارگاد

  مهندسی تکنولوژي
فناوري اطالعات گرایش  

 نویسی تحت وب برنامه
659 
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  پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 پاسارگاد

  مهندسی تکنولوژي
  هاي کامپیوتري  شبکه

  گرایش طراحی و پیاده سازي
659 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  مدیریت امداد در سوانح 
 گرایش سوانح طبیعی

851 

  مدیریت امداد در سوانح 
 851 گرایش سوانح غیرطبیعی

 855 مدیریت بیمه گرایش اموال

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 کازرون

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

 853 حسابداري گرایش مالی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 فیکگرافیک گرایش گرا

 الرستان
 951 مدیریت امور فرهنگی
 954 گرافیک گرایش گرافیک

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي 1مرودشت 

 کشی صنعتی  طراحی و نقشه
658 

 فارس

  وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسالمی

  سازمان خبرگزاري
  جمهوري اسالمی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خبر شیراز

 856 یغات گرایش فرهنگیمدیریت تبل

  جمعیت هالل احمر
  جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی 
  کاربردي هالل ایران-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان قزوین هالل

  مدیریت امداد در سوانح
  گرایش سوانح طبیعی

851 

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 می ایرانجمهوري اسال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  خانه کارگر واحد قزوین

 853 حسابداري گرایش صنعتی

 656 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  يمهندسی تکنولوژ
 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

658 

  مهندسی تکنولوژي 
 کشی صنعتی طراحی و نقشه

658 

  مهندسی تکنولوژي
  ابزار دقیق- کنترل

656 

  مهندسی تکنولوژي 
 656  ساخت و تولید-کنترل

 656  فرآیند-مهندسی تکنولوژي کنترل

  شرکت صنعتی
  نیرو محرکه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  نیرو محرکه

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
 853 حسابداري گرایش مالی

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  مهندسی تکنولوژي

 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 
658 

  مهندسی تکنولوژي
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 
  رایش فناوري اطالعات گ

 تجارت الکترونیک
659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی    و فنون قزوینعلوم
 علوم و فنون قزوین

  مهندسی تکنولوژي 
  ابزار دقیق-کنترل

656 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت لوازم خانگی پارس

  مهندسی تکنولوژي
 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 ت صنعتی مهرامشرک

  مهندسی تکنولوژي 
 صنایع روغن خوراکی

660 

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

  موسسه آموزش عالی 
   کاربردي صنعت، -علمی 

 معدن و تجارت
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 )پویش پارت سیمین(کاسپین
  مهندسی تکنولوژي

 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 853 رایش مالیحسابداري گ

  قزوین
 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی  الموت
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 زشیآمو

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  الموت

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوري

 کاربردي-دانشگاه جامع علمی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 قزوین 853 حسابداري گرایش صنعتی تاکستان

هاي  یاريها و ده سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان شهرداري قزوین

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش 

 تجارت الکترونیک
659 

  آستانه مقدسه 
 )س(حضرت معصومه

  موسسه فرهنگی اقتصادي
  زائر

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي موسسه فرهنگی اقتصادي زائر

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

نشانی و خدمات ایمنی با  آتش
  گرایش مدیریت عملیات در 

 حریق و حوادث
  جمعیت هالل احمر 851

  جمهوري اسالمی
  موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  دیریت امداد در سوانح م احمر استان قم هالل
 851 گرایش سوانح طبیعی

 954 گرافیک گرایش گرافیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی قم

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

سازمان میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگري

   صنایع دستی و معاونت
 هنرهاي سنتی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت گردشگري صنایع دستی استان قم

  سپاه پاسداران 852 تربیت مبلغ قرآن کریم
  انقالب اسالمی

  معاونت تربیت آموزش و
  فرهنگ پاسداري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 858 هدایتگران سیاسی  شهید محالتی قم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات وه قضاییهق
 854 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی کل دادگستري استان قم اداره

 752 توزیع و مصرف آب کشاورزي
  موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي

  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  تولید و پرورش جهاد کشاورزي قم
 753  گل و گیاهان زینتی

  وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 مدیریت امور فرهنگی فرهنگ و هنر واحد قم

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 652 معماري

 قم

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

ربردي  کا-مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي  شهرداري قم

 652 حمل و نقل و ترافیک شهري

  شناسی اجتماعی  آسیب
 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

  مدیریت امداد در سوانح
 851  گرایش سوانح غیرطبیعی

 سازمان بهزیستی کشور
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي–آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 تانبهزیستی استان کردس

 859 مربی پیش دبستانی
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

  حقوق گرایش ارشاد
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 854  در امور کیفري

  اداره کل دادگستري استان کردستان
 854 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی

 853 حسابداري گرایش مالی
  وزارت صنعت، 855 مدیریت بیمه گرایش اموال

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان مدیریت صنعتی  معدن و تجارت
  وژيمهندسی تکنول سازمان مدیریت صنعتی سنندج

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  بیجار

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 854 یحقوق قضایی گرایش علوم ثبت

 کردستان
   

 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 652 معماري  سقز
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 آموزشی
 853 حسابداري گرایش مالی

 652 معماري

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 1سنندج 

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

حقیقات و وزارت علوم، ت
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 1قروه 

 853 حسابداري گرایش مالی
 951 روابط عمومی

  وزارت فرهنگ و 951 مدیریت امور فرهنگی
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه
 هاي فرهنگی هنري  فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي  کردستان1فرهنگ و هنر واحد 

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 کردستان

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 853 حسابداري گرایش مالی شهرداري دیواندره

  مدیریت امداد در سوانح
  جمعیت هالل احمر  851  گرایش سوانح طبیعی

 جمهوري اسالمی
  موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -ی مرکز آموزش علم

  مدیریت امداد در سوانح  احمر استان کرمان هالل
 گرایش سوانح غیرطبیعی

851 

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش 

 ترونیکتجارت الک
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

659 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 جهاد دانشگاهی زرند

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

 652 معماري
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

  مهندسی تکنولوژي
  اوري اطالعات گرایش فن

  امنیت اطالعات
659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی کرمان

  مهندسی تکنولوژي
  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

  مهندسی تکنولوژي
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

  مهندسی تکنولوژي  خانه کارگر واحد رفسنجان
 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

658 

  مهندسی تکنولوژي
 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

658 

  مهندسی تکنولوژي
 خت و تولید سا- کنترل

656 

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  خانه کارگر واحد کرمان

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
  شناسی اجتماعی  آسیب

 گرایش پیشگیري از اعتیاد
 سازمان بهزیستی کشور 951

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 
   کاربردي–آموزش علمی 

  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بهزیستی استان کرمان

 859 مربی پیش دبستانی
 852 تربیت مبلغ قرآن کریم

 حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی 953 طراحی پوشاك
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  حوزه هنري واحد کرمان
 953 طراحی و تکنولوژي دوخت
 856 مدیریت گردشگري

  کرمان
 

سازمان میراث فرهنگی، 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت گردشگري صنایع دستی و گردشگري

 856 مدیریت هتلداري هانگردي استان کرمانخدمات ج
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 آموزشی
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

  حقوق گرایش ارشاد 
 در امور کیفري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 854
  اداره کل دادگستري استان کرمان

 854 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی

وزارت ارتباطات و فناوري 
 اطالعات

  شرکت سهامی مخابرات
  استان کرمان

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 مخابرات کرمان

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
  ICTفناوري اطالعات 
 گرایش دیتا

654 

 656 کترونیکمهندسی تکنولوژي ال
 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  مهندسی تکنولوژي
 659 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

  موسسه فرهنگی و آموزشی
  بلداالمین

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بلداالمین

 657 مهندسی تکنولوژي هواپیما

  وزارت صنعت،
  معدن و تجارت

هاي  موسسه مطالعات و پژوهش
 بازرگانی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري سازمان بازرگانی استان کرمان

وزارت علوم، تحقیقات و  853 حسابداري گرایش مالی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو  بم
 853 حسابداري گرایش حسابرسی

 853 داري گرایش دولتیحساب
 853 حسابداري گرایش مالیاتی

 951 روابط عمومی
 855 مدیریت بیمه گرایش اموال

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 استانداري کرمان

 855 مدیریت تعاون
 853 حسابداري گرایش مالی

 استانداري کرمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو کهنوج

آتش نشانی و خدمات ایمنی با 
  گرایش پیشگیري از 

 حریق و حوادث
851 

  کرمان 
 

 وزارت کشور

هاي  يها و دهیار سازمان شهرداري
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  هاي سازمان همیاري شهرداري

  مهندسی تکنولوژي  استان کرمان
   فناوري اطالعات گرایش 

 اي در شهرداري خدمات رایانه
659 

  جمعیت هالل احمر
  جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی
  کاربردي هالل ایران- علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان کرمانشاه هالل

  مدیریت امداد در سوانح
 851  گرایش سوانح طبیعی

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  مهندسی تکنولوژي
یش  فناوري اطالعات گرا

 نویسی تحت وب برنامه
659 

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازمان مدیریت صنعتی
 853 حسابداري گرایش صنعتی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  853 سابداري گرایش مالیح
  مهندسی تکنولوژي  اسالم آباد غرب

 کشی صنعتی  طراحی و نقشه
658 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )ع( امام رضا 

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
 954 گرافیک گرایش گرافیک

  کرمانشاه
  

   فرهنگ ووزارت
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 مدیریت امور فرهنگی  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

  جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی 
  هالل ایران کاربردي-علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 951 مدیریت امور فرهنگی احمر استان کهگیلویه و بویراحمد هالل

  مهندسی تکنولوژي
 فناوري اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
کهگیلویه و  659

 بویراحمد
 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  ي مهندسی تکنولوژ  جهاد دانشگاهی یاسوج

  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
  شناسی اجتماعی  آسیب

 سازمان بهزیستی کشور 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي -آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 دهدشت

  مهندسی تکنولوژي 
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  853 حسابداري گرایش دولتی
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 1گچساران 

 853 حسابداري گرایش صنعتی

کهگیلویه و 
 بویراحمد

  
تحقیقات و وزارت علوم،  

 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 1ج  یاسو

  جمعیت هالل احمر 
 جمهوري اسالمی

  موسسه آموزش عالی
  کاربردي هالل ایران- علمی 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 احمر استان گلستان هالل

  مدیریت امداد در سوانح 
 851 گرایش سوانح طبیعی

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی نشگاهیجهاد دا
  مهندسی تکنولوژي  جهاد دانشگاهی گلستان

  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 853 حسابداري گرایش صنعتی
  مهندسی تکنولوژي

  خانه کارگر 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 
  جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي خانه کارگر واحد گرگان

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 سازمان بهزیستی کشور
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

  کاربردي –آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی آباد کتول استان گلستان بهزیستی علی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
  اداره کل دادگستري استان گلستان

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1 گرگان 

 954 گرافیک گرایش گرافیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 2 گرگان 

  مهندسی تکنولوژي
 659 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1 گنبد کاووس 

 853 حسابداري گرایش صنعتی

 853 حسابداري گرایش حسابرسی
 855 مدیریت بیمه گرایش مسئولیت

  گلستان 
 
  

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی اوريفن

   کاربردي -کز آموزش علمی مر
  مهندسی تکنولوژي 2گنبد کاووس 

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 954 یش تصویرسازيگرافیک گرا
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  954 گرافیک گرایش گرافیک

  مهندسی تکنولوژي  جهاد دانشگاهی انزلی
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  651 آلودگی محیط زیست
 651 بازیافت جهاد دانشگاهی رشت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی رودسر

 652 کنولوژي ساختمانمهندسی ت

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  امنیت اطالعات
659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی فومن

   فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

659 

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 جهاد دانشگاهی لنگرود

  يمهندسی تکنولوژ
   فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

659 

  گیالن

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد رشت

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 
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  پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته،اضی، مرکز آموزشی متق ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
  خانه کارگر

  جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر

  جمهوري اسالمی ایران
  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی 

 خانه کارگر واحد رشت
  مهندسی تکنولوژي

 کشی صنعتی  طراحی و نقشه
658 

  شناسی اجتماعی آسیب
  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 سازمان بهزیستی کشور 951
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي -آموزش علمی 
 بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 سازمان بهزیستی استان گیالن

 859 مربی پیش دبستانی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
  اداره کل دادگستري استان گیالن

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  اداره کل تعاون استان گیالن
  وزارت تعاون، کار و 855 مدیریت تعاون لبرز فاراب عمارلوشرکت تعاونی ا

  سازمان آموزش  رفاه اجتماعی
 اي کشور  فنی و حرفه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 اي شهید انصاري رشت  فنی و حرفه

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  برداري تولید و بهره
  از گیاهان دارویی و معطر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  753
  تولید و پرورش )رشت(کشاورزي گیالن جهاد 

  گل و گیاهان زینتی
753 

  بهداشت مواد غذایی
  با منشاء دامی

751 

  موسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 

مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی 
 خان رشت میرزا کوچک

 754 برداري آبزیان صید و بهره
  سازمان بنادر و دریانوردي 856 مدیریت لجستیک بنادر

  جمهوري اسالمی ایران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
واتر  شرکت خدمات دریایی تاید

 خاورمیانه انزلی
  مهندسی تکنولوژي
 653  تجهیزات بندري

 يوزارت راه و شهرساز

 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  فنی لوشان

  ی تکنولوژيمهندس
  هاي  مکانیک ماشین

  راهسازي و راهداري
661 

 853 حسابداري گرایش مالی
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  آستارا

وزارت علوم، تحقیقات و  652 معماري
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1  تالش

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

 951 روابط عمومی
 954 سازي گرایش تدوین فیلم

 954 تصویرسازيگرافیک گرایش 
 954 گرافیک گرایش گرافیک
 951 مدیریت امور فرهنگی

  وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

 856 مدیریت گردشگري

هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  هاي سازمان همیاري شهرداري

  استان گیالن
 853 حسابداري گرایش دولتی

  مهندسی تکنولوژي
 656 هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

 گیالن
  
  

 وزارت نیرو
  زش عالی موسسه آمو

   کاربردي -علمی 
 صنعت آب و برق

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي واحد آموزشی گیالن

  عمران آب و فاضالب
652 

 سازمان بهزیستی کشور
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

  دي کاربر–آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان لرستان

  حقوق گرایش ارشاد در
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 854  امور کیفري

 854 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی  اداره کل دادگستري استان لرستان
 853 حسابداري گرایش حسابرسی
 954 گرافیک گرایش گرافیک

  وزارت تعاون، کار و
 اداره کل تعاون استان لرستان  رفاه اجتماعی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
کنندگان صنعت،  شرکت تعاونی تولید

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو کشاورزي و دامپروري بروجرد
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  سازي شرکت صنایع یخچال
  استان لرستان

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

  لرستان
 

  وزارت صنعت، 
 عدن و تجارتم

  موسسه آموزش عالی
   کاربردي صنعت، - علمی 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  معدن و تجارت
  شیشه لرستان

  مهندسی تکنولوژي 
 تیکشی صنع طراحی و نقشه

658 
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 852 تربیت مبلغ قرآن کریم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1 الشتر 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 652 معماري 1الیگودرز 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 853 الیحسابداري گرایش م 2بروجرد 

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  مهندسی تکنولوژي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه
  مهندسی تکنولوژي دورود

  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 853 حسابداري گرایش مالی
 859 پیش دبستانیمربی 

 652 معماري
 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-انشگاه جامع علمید فناوري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 نورآباد

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

  وزارت فرهنگ و 951 بط عمومیروا
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه 
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

 استانداري لرستان
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

   دفتر آموزش و پژوهش
  استانداري لرستان

 853 حسابداري گرایش دولتی

 652 معماري

 لرستان

 وزارت کشور
هاي  ها و دهیاري سازمان شهرداري

 کشور
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شهرداري بروجرد
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش
 اي در شهرداري  خدمات رایانه

659 

 جامعه اسالمی کارگران جامعه اسالمی کارگران
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

   جامعه اسالمی کارگران
  استان مازندران

 652 مهندسی تکنولوژي ساختمان

  مدیریت امداد در سوانح 
  جمعیت هالل احمر 851 گرایش سوانح طبیعی

 سالمی جمهوري ا
  موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  مدیریت امداد در سوانح احمر استان مازندران هالل
 851  گرایش سوانح غیرطبیعی

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

  مهندسی تکنولوژي
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر
 می ایران جمهوري اسال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
  شناسی اجتماعی آسیب

 سازمان بهزیستی کشور 951  گرایش پیشگیري از اعتیاد
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي– علمی آموزش
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان مازندران

 853 داري گرایش مالیحساب
سازمان میراث فرهنگی،  856 مدیریت گردشگري

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  معاونت گردشگري صنایع دستی و گردشگري
 856 مدیریت هتلداري گلدشت کالردشت

  برداري تولید و بهره
 753  از گیاهان دارویی و معطر

   پرورشتولید و
 753  گل و گیاهان زینتی

  وزارت تعاون، کار و 
 اداره کل تعاون استان مازندران رفاه اجتماعی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  شرکت تعاونی تولید 
 قارچ صدفی تنکابن

 855 مدیریت تعاون
 853 حسابداري گرایش صنعتی

  مهندسی تکنولوژي
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  658 رابزا  ماشین- ساخت و تولید 

  مهندسی تکنولوژي سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 853 حسابداري گرایش صنعتی
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

  مهندسی تکنولوژي 
 656  ابزار دقیق-کنترل

   مازندران
 

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

دفتر پژوهش، فناوري و آموزش 
 وزارت صنایع و معادن

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 کارآموزان چالوس

  مهندسی تکنولوژي
 656  ساخت و تولید-نترل ک
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  پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی
 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

دفتر پژوهش، فناوري و آموزش 
 وزارت صنایع و معادن

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 کارآموزان چالوس

  مهندسی تکنولوژي
   شبکه هاي کامپیوتري 

 گرایش طراحی و پیاده سازي
659 

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

  مهندسی تکنولوژي 
 659 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

  مهندسی تکنولوژي
 658 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي
  فناوري اطالعات گرایش

 امنیت اطالعات 
659 

  شرکت صنایع فلزي 
 هاي سنگین مازندران سازه

 کاربردي -آموزش علمی مرکز 
  شرکت صنایع فلزي 

 هاي سنگین مازندران سازه

  مهندسی تکنولوژي
 فناوري اطالعات گرایش 

 نویسی تحت وب برنامه
659 

 656 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  مهندسی تکنولوژي 
 658 ابزار  ماشین-تولید ساخت و 

  مهندسی تکنولوژي 
 656  ابزار دقیق-کنترل

  مهندسی تکنولوژي
 656  ساخت و تولید- کنترل

  وزارت صنعت،
  معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  شرکت فوالدین ذوب آمل فذا
 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

 661 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
 660  صنایع شیمیاییمهندسی تکنولوژي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 بابل

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

وزارت علوم، تحقیقات و  659
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  بهشهر

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

 953 طراحی و تکنولوژي دوخت
 کاربردي - آموزش علمی مرکز 954 سازي گرایش تدوین فیلم

 856 مدیریت گردشگري  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی  953 طراحی پوشاك

 951 مدیریت امور فرهنگی  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 
 951 روابط عمومی

 954 گرافیک گرایش تصویرسازي
 954 گرافیک گرایش گرافیک

اربردي  ک-مرکز آموزش علمی 
  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

 951 مدیریت امور فرهنگی
 951 روابط عمومی

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  953 طراحی و تکنولوژي دوخت
 954 یش گرافیکگرافیک گرا  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

 954 گرافیک گرایش طراحی چاپ
 954 گرافیک گرایش گرافیک

  وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه
 هاي فرهنگی هنري  فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

 مازندران

 وزارت نیرو
 موسسه آموزش عالی

   کاربردي– علمی 
  صنعت آب و برق

  کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 د آموزشی مازندران واح

 مهندسی تکنولوژي
 656 هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

 656 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
  مهندسی تکنولوژي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  659 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم
  وژيمهندسی تکنول  جهاد دانشگاهی اراك

 656  ابزار دقیق- کنترل

 853 حسابداري گرایش صنعتی
  مهندسی تکنولوژي

  فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

  مرکزي
  
 

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی ساوه

   فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 
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   پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آن  زیرگروه آموزشیو کد تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان، ن استا:)3(جدول شماره ادامه 
کد زیرگروه  رشته تحصیلی مرکز آموزشی دستگاه متقاضی ارگان استان

 آموزشی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 ور اهی نیم جهاد دانشگ

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
659 

سازمان میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگري

  معاونت صنایع دستی و 
 هنرهاي سنتی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت گردشگري صنایع دستی استان مرکزي

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  ید اراكشرکت صنعتی حد
 شرکت صنعتی حدید اراك

  مهندسی تکنولوژي
 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 853 حسابداري گرایش صنعتی
  مهندسی تکنولوژي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گروه صنعتی صفا 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 
  ولوژي مهندسی تکن گروه صنعتی صفا

 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 853 حسابداري گرایش صنعتی
  مهندسی تکنولوژي

 658 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 660 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی

  وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  سازي اراك ماشین
 سازي اراك ماشین

  مهندسی تکنولوژي 
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 مرکزي

  وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه
 هاي فرهنگی و هنري   فعالیت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  852  تربیت مبلغ قرآن کریم  خمین1فرهنگ و هنر واحد 

  شناسی اجتماعی  آسیب
 سازمان بهزیستی کشور 951 گرایش پیشگیري از اعتیاد

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 
   کاربردي–آموزش علمی 

  بهزیستی کشور
 کاربردي -آموزش علمی مرکز 

 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان هرمزگان
آتش نشانی و خدمات ایمنی با 

  گرایش پیشگیري از 
 حریق و حوادث

851 

  سازمان بنادر و دریانوردي  وزارت راه و شهرسازي 856 مدیریت لجستیک بنادر
 جمهوري اسالمی ایران

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
شرکت خدمات دریایی تایدواتر 

 خاورمیانه بندرعباس
  مهندسی تکنولوژي
 653  تجهیزات بندري

 853 حسابداري گرایش مالی
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 پارسیان

  سی تکنولوژيمهند
  هاي کامپیوتري   شبکه

 گرایش طراحی و پیاده سازي
659 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت گردشگري  کیش

 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  میناب

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات گرایش
  فناوري اطالعات

659 

 856 مدیریت لجستیک بنادر
  هنگ ووزارت فر 652 معماري

  ارشاد اسالمی
  دفتر آموزش و توسعه 

 هاي فرهنگی هنري فعالیت
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  مهندسی تکنولوژي )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد 
   فناوري اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

659 

 853 حسابداري گرایش دولتی

 مزگانهر

 استانداري هرمزگان وزارت کشور
   کاربردي - آموزش علمی مرکز

   دفتر آموزش و پژوهش 
 استانداري هرمزگان

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

  مدیریت امداد در سوانح 
  جمعیت هالل احمر  851 گرایش سوانح طبیعی

 جمهوري اسالمی
  موسسه آموزش عالی 

  کاربردي هالل ایران-علمی 
ردي  کارب-مرکز آموزش علمی 

  مدیریت امداد در سوانح احمر استان همدان هالل
 851  گرایش سوانح غیرطبیعی
  مهندسی تکنولوژي

 فناوري اطالعات گرایش 
  وبنویسی تحت برنامه

659 

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 659
  جهاد دانشگاهی همدان

  مهندسی تکنولوژي
   فناوري اطالعات گرایش 

 فناوري اطالعات
659 

  شناسی اجتماعی آسیب
 951  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 همدان
 

 سازمان بهزیستی کشور
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 

   کاربردي–آموزش علمی 
  بهزیستی کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی ستان همدانبهزیستی ا
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  پیوسته نا کارشناسیمقطع  درهاهریک از آنو کد زیرگروه آموزشی  تحصیلی   رشته، متقاضی، مرکز آموزشی ، دستگاهارگان،  استان:)3(جدول شماره ادامه 

کد زیرگروه  رشته تحصیلی کز آموزشیمر دستگاه متقاضی ارگان استان
 آموزشی

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  حقوق گرایش ارشاد   اداره کل دادگستري استان همدان

 854 در امور کیفري

  بهداشت مواد غذایی
 751  با منشاء دامی

  بهره برداري و نگهداري از 
 752 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

 751 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده
 752 توزیع و مصرف آب کشاورزي

 وزارت جهاد کشاورزي
  موسسه آموزش عالی 

  کاربردي جهاد کشاورزي-ی علم
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 جهاد کشاورزي همدان

  ولوژيمهندسی تکن
 ماشین هاي - ساخت و تولید

 زراعی و باغی
755 

 853 حسابداري گرایش مالی
 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 652 معماري
 658 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 مالیر

 661 سی تکنولوژي مکانیک خودرومهند

وزارت علوم، تحقیقات و 
 کاربردي-دانشگاه جامع علمی فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  نهاوند

  حقوق گرایش ارشاد 
 854  کیفريدر امور 

 852 تربیت مبلغ قرآن کریم
 953 طراحی پوشاك

  
  همدان
 

  وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

  دفتر آموزش و توسعه
 هاي فرهنگی هنري فعالیت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  همدان1فرهنگ و هنر واحد 

 951 مدیریت امور فرهنگی
  مدیریت امداد در سوانح 
  جمعیت هالل احمر  851 گرایش سوانح طبیعی

 جمهوري اسالمی
  موسسه آموزش عالی

  کاربردي هالل ایران- علمی 
 کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  مدیریت امداد در سوانح احمر استان یزد هالل
 851 یرطبیعیگرایش سوانح غ

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 خانه کارگر واحد یزد

 853 حسابداري گرایش صنعتی

  شناسی اجتماعی آسیب
 سازمان بهزیستی کشور 951  گرایش پیشگیري از اعتیاد

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز 
   کاربردي -آموزش علمی 

 بهزیستی کشور

اربردي  ک-مرکز آموزش علمی 
 859 مربی پیش دبستانی بهزیستی استان یزد

 وزارت جهاد کشاورزي 853 حسابداري گرایش حسابرسی
  موسسه آموزش عالی 

  کاربردي جهاد کشاورزي-علمی 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 853 ش مالیحسابداري گرای  جهاد کشاورزي یزد
 853 حسابداري گرایش صنعتی

  مهندسی تکنولوژي 
  وزارت صنعت،  655 کاشی و چینی-سرامیک

 معدن و تجارت

  موسسه آموزش عالی 
   کاربردي صنعت،-علمی 

  معدن و تجارت

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 مجتمع کاشی میبد

  مهندسی تکنولوژي 
 658 کشی صنعتی طراحی و نقشه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  853 حسابداري گرایش مالی
 859 مربی پیش دبستانی  ابرکوه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  بافق

  مهندسی تکنولوژي 
  فناوري اطالعات

  گرایش فناوري اطالعات
659 

 854 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  مهندسی تکنولوژي

 655 کاشی و چینی- سرامیک
  کاربردي  -مرکز آموزش علمی 
  میبد

 652 برداري مهندسی تکنولوژي نقشه
 853 حسابداري گرایش مالی

زارت علوم، تحقیقات و و
 کاربردي-نشگاه جامع علمیدا فناوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 856 مدیریت گردشگري  جواد االئمه یزد

نشانی و خدمات ایمنی با  آتش
  گرایش مدیریت عملیات در 

 حریق و حوادث
851 

 زدی

هاي   دهیاريها و سازمان شهرداري وزارت کشور
 کشور

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  مهندسی تکنولوژي شهرداري یزد

   فناوري اطالعات گرایش
 اي در شهرداري  خدمات رایانه

659 
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  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطعکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و ام): 4(جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  10 
ـ       ق میاطالفردي  شاغل به   : تعریف شاغل  ا گـردد کـه در یکـی از مـشاغل دولتـی ی

  .غیردولتی مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد
  .ظرفیت پذیرش است% 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

مجتمع آموزشی و پژوهشی 
  آذربایجان 

- - - 11  
گردد که از مدیران، بازرسان و یا کارکنـان  شاغل به فردي اطالق می   :تعریف شاغل 

  .باشدها  ها و شهرستان استان و یا شاغل در ادارات کل تعاون استانهاي تعاونی رکتش
هاي طرف قرارداد با     توانند از خوابگاه    دانشجویان غیربومی می   -1: شرایط اختصاصی 

، %20 رشته در هر پودمان به ترتیب  به نفرات اول تا سوم هر-2.مرکز استفاده نمایند
  .ده خواهد شدتخفیف شهریه دا% 10، % 15

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
  اداره کل تعاون استان 
 آذربایجان شرقی

-  -  -  12  
 که کارمند رسمی، پیمانی یا قراردادي گردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

دادگستري استان آذربایجان شرقی و نهادهاي تابعه از قبیل اداره ثبت اسناد و امالك، 
ي استان، سازمان بازرسی استان، پزشکی قـانونی، سـازمان قـضایی        ها  اداره کل زندان  

  .نیروهاي مسلح و دادسراي ویژه روحانیت باشد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
اداره کل دادگستري استان 

  آذربایجان شرقی

 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99 + - -
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 استاد شهریار تیکمه داش

+ - + 14  

هاي تابعه وزارت گردد که در یکی از شرکتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
 سال سابقه کـار  10  سال و حداکثر 3حداقل  ) شرکت بازرگانی دولتی ایران   (بازرگانی  

داشته و شغل وي به تایید امور اداري شرکت بازرگانی دولتی ایـران و یـا واحـدهاي      
کت غلـه منــاطق  ت بازرگـانی برسـد و همچنــین کارکنـان شـر    تحـت پوشـش وزار  

کارگران و کارکنانی که در واحدهاي آردسازي و سیلوهاي بخـش          گانه و نیز      چهارده
مـشغول  هـاي سـنتی    یی صنعتی و نانوا  هاي حجیم و نیمه     خصوصی و نان صنعتی و نان     

  .شوند باشند جزو شاغلین محسوب می کار می به
 .باشـد  سـال می60 حداکثر  و 18شدگان   حداقل سن پذیرفته -1 :تصاصیشرایط اخ 

  . باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   غله8بازرگانی منطقه 

- - - 11 

هـاي خـصوصی،   گردد که در یکی از بخش     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 . داراي کارت بازرگانی و پروانه کسب باشدیا و کار  بهدولتی یا تعاونی مشغول 

شود شدگان شاغل در نوبت عصر برگزار میهاي پذیرفتهکالس-1 :شرایط اختصاصی
ها شدگان سهمیه آزاد و تمایل آنان، کالسنصاب رسیدن پذیرفته و در صورت به حد

ورت نیـاز بـه    دانشجویان غیربـومی در صـ  -2. در نوبت صبح نیز برگزار خواهد شد 
هـاي بخـش   تواننـد از خوابگـاه  استفاده از خوابگاه، با راهنمایی و همکاري مرکـز مـی          

 شـرط تـشکیل   -3. باشـند اسـتفاده نماینـد   خصوصی که مختص این قبیل مراکز می      
 امکانات رفاهی از قبیل وسیله -4 .ظرفیت پذیرش است% 40نام حداقلها ثبتکالس

کز و دریافت بخشی از هزینـه آن تـأمین خواهـد      ایاب و ذهاب براساس امکانات مر     
 . گردید

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

- -  + 99  
نمایـد  این مرکز ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر را تعهد می     -1 :شرایط اختصاصی 

جـود  ولی در قبال ارایه خوابگاه به دانشجویان پـسر تعهـدي نداشـته و در صـورت و     
 ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون    -2.  شدظرفیت، به ایشان خوابگاه ارایه خواهد  

 .باشد یارانه می

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 بازرگانی واحد مراغه

-  -  +  15 
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهمشغول یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی 
  .باشدفعالیت 

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   شرقیآذربایجان بهزیستی استان

+ - + 17 

هـاي دولتـی مـرتبط بـا       که در بخشگرددشاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
  .کار باشد غول بهرشته انتخابی مش

 نفـر بـراي هـر      15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و  جري برخی از دروس را به صورت جبرانیتشخیص مرکز آموزش م

 ارایـه خـدمات سـلف    -3.نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مـصوب اقـدام نماینـد       
 .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی تبریز

+  +  -  99 

نفـر بـراي هـر       15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .هاي درسی مصوب اقدام نمایندنسبت به انتخاب واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   ملکانجهاد دانشگاهی

+ - + 19 

گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه       

 .باشد) الی کارگران ایرانکنفدراسیون ع(جمهوري اسالمی ایران 
شدگان هر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت        چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست با  گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می
  . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آموزش  تشخیص  

توانند در   میخانه کارگرشهریه دانشجویی  نامه تخفیف ق آیینشدگان مطاب فته  پذیر-2
ارایـه   -3.  شـوند منـد  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه    %  70 تا سقف    پودمانهر  

 .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد تبریز

ذربایجان آ
  شرقی
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یپودمانهاي   دوره کارشناسی ناپیوستهمقطعاختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري تعریف شاغل، شرایط ): 4(جدول شماره ادامه   

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 21 الـی    14 سـهمیه شـاغل      هـا بـراي   ساعت تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی  99 + - +
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می  -2باشد می

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

+ - - 21 

هـا و  گردد که در یکی از منـاطق، سـازمان  شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
، استانداري و کشور هاي شمال غرب شهرداريهاي وابسته به شهرداري تبریز وشرکت

  .باشدکار  به به صورت رسمی یا قراردادي مشغول ها یا فرمانداري
 به -2. باشد  نفر می15 نام حداقلها ثبت شرط تشکیل کالس  -1: شرایط اختصاصی 

تخفیـف  % 10و % 20، %30بـه ترتیـب    پودمـان    نفرات اول تا سوم هر رشته در هر       
  .  شدشهریه داده خواهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري تبریز

- - + 99 
باشـد و  مرکز صرفاً متعهد به ارایه خوابگاه بـه خـواهران مـی    -1 :شرایط اختصاصی 

در قبال برادران ندارد و فقط در صورت وجود ظرفیت، خوابگاه به برادران نیز  عهديت
 .باشد  می ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه-2.ارایه خواهد شد

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنایع غذایی مراغه

-  -  +  22 
در واحـدهاي صـنعتی مـرتبط        گـردد کـه   اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 

کار باشد و یا از طرف واحدهاي صنعتی مرتبط با رشـته انتخـابی بورسـیه       مشغول به 
  .شود

  .باشد ی ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه م:شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع کوچک آذربایجان شرقی

-  -  +  99 

  . باشـد   نفر مـی 12نام حداقل  ها ثبت    حدنصاب تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هـاي رسـمی کمـک      به اسکان دانشجویان غیربومی از طریق معرفی بـه خوابگـاه         -2
یز و بـالعکس بـا دریافـت       ایاب و ذهاب از مرکز به تبر      وسیله   خدمات   -3. شود  می

 ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون یارانـه         -4. شود  هزینه از دانشجویان انجام می    
  .باشد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  گروه صنایع غذایی شیرین عسل

-  -  +  99 
 در 17به یک نفر از دانشجویان ممتاز هر دوره با معدل باالي  -1 :شرایط اختصاصی

 ارایـه خـدمات سـلف    -2.شـود  تخفیف شـهریه داده مـی      %15 میزان به پودمان   هر
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازي تبریزگروه ماشین

-  -  -  24 

 که از کارکنان رسـمی یـا قـراردادي    گرددشاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
ت ارتباطات و فنـاوري  هاي مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات ایران و وزار  شرکت

شاغلین بخش خصوصی مخـابرات کـه حـداقل    . هاي وابسته باشد اطالعات و شرکت 
نام مستندات آن را ارایه نمایند نیز  سال حق بیمه پرداخت نموده و در موقع ثبت  یک

  .شوند شاغل محسوب می
بایست آمادگی جسمانی براي حضور در کلیـه   شدگان می   پذیرفته: شرایط اختصاصی 

  .هاي تئوري، عملی و کارگاهی را داشته باشند سکال

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مخابرات آذربایجان شرقی

- + + 25 

گردد که به صورت قراردادي یا رسمی در     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي ذیربط به هـاي اقتصـادي و سازمان ها، کارخانجات، مراکز خدماتی، بنگاه    شرکت

  .کار باشد وقت در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به وقت یا پاره مهصورت نی
هاي اول تا سوم در هر پودمان بـه ترتیـب از    دانشجویان رتبه -1 :شرایط اختصاصی 

 ارایـه خـدمات سـلف    -2 .تخفیف شهریه برخـوردار خواهنـد شـد     % 5و  % 10،  15%
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مراغه

+ - + 17 
هاي دولتی یا  از دستگاهگردد که در یکیشاغل بـه فـردي اطـالق می: تعریف شاغل

  .باشدکار  بهها و نهادهاي وابسته مشغول  سازمانها،شرکت
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 مرند

ذربایجان آ
 شرقی

در پایان % 10و % 15، %25نفرات اول تا سوم هر گروه به ترتیب : صاصیشرایط اخت 99  -  -  -
  .گردند هر پودمان از تخفیف شهریه برخوردار می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بوکان

- - - 15 
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهرت سازمان بهزیستی مشغول یا غیردولتی تحت نظا
 .باشدفعالیت 

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 آذربایجان غربی استان بهزیستی

+  -  +  99 

 نفـر بـراي هـر        15نـام حـداقل        ثبت ،ها  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
زم را جهت اخذ و  ال یمشدگان هر رشته بنیه عل چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
گاه   گذرانده و آن تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

 ارایـه خـدمات سـلف    -3 .نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مـصوب اقـدام نماینـد    
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   ارومیهجهاد دانشگاهی

-  -  -  25 

گردد که در مشاغل اداري، مالی و بازرگانی  شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  .کار باشد  دولتی و مشاغل آزاد مشغول به ،هاي اقتصادي خصوصی در بنگاه

% 30الـی % 10 لویت از  دانشجویان ممتاز هر دوره به ترتیب او       -1: شرایط اختصاصی 
 ظرفیـت پـذیرش بـه      -2.  بعدي برخوردار خواهنـد شـد       پودمان تخفیف شهریه در  

 .داوطلبان بومی اختصاص دارد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی ارومیه

گردد کـه در یکـی از ادارات و موسـسات      شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل  17  -  -  -
 .کار باشد  پیمانی مشغول بهیاسمی، قراردادي دولتی به صورت ر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1 فرهنگ و هنر واحد

 غربی آذربایجان

ذربایجان آ
 غربی
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  پودمانیهاي دوره کارشناسی ناپیوسته مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی تغالاش

-  -  +  27 

 یـا گردد کـه بـه صـورت رسـمی، پیمـانی      شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
قراردادي در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی و ادارات کل امور مالیاتی      

هـاي  ادارات، موسسات و سـازمان و اداري  واحدهاي مالی    و یا در  ي همجوار   هااستان
بایست گواهی اشتغال از ادارات   و میدکار داشته باش  بهدولتی در اداره متبوع اشتغال      

  .نام ارایه نماید مربوط را در زمان ثبت
هـاي خـودگردان   درخصوص معرفی دانـشجویان بـه خوابگـاه    -1: شرایط اختصاصی 

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2.پذیردالزم صورت میمساعدت 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالیاتی ارومیه

ر نـصاب د  هاي ویژه شاغلین در صـورت رسـیدن بـه حـد        کالس: شرایط اختصاصی  99  - +  +
  . وقت اداري تشکیل خواهد شد غیر

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بمیاندوآ

-  -  -  28 

 جمهـوري اسـالمی    نیروي انتظامی  شاغل در کنان رسمی   کار  بهشاغل  : تعریف شاغل 
سـایر ادارات و  و کارکنـان  جمهـوري اسـالمی ایـران    ، کارکنان نیروهاي مسلح   ایران
  .گردداطالق میهاي دولتی  ارگان

اولویت پذیرش دانشجو به ترتیب با کارکنان نیـروي انتظـامی      -1 :شرایط ختصاصی 
          شاغل در حفاظـت اطالعـات و اطالعـات و نیـز کارکنـان نیروهـاي مـسلح شـاغل           

عمـل   بـه  مـصاحبه شـدگان    از پذیرفته-2. باشد میدر حفاظت اطالعات و اطالعات     
  .خواهد آمد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نیروي انتظامی ارومیه

-  -  -  26 

کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا       کـه از     گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 سـال متنـاوب   7 سال متوالی و یـا      5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي         

  .باشد سابقه داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش -1: شرایط اختصاصی

. ام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است موافقت باالترین مق-2. باشد  سال می20
بایست از توانـایی   ها می هاي جمعیت هالل احمر استان  متقاضیان شرکت در رشته -3

 جمعیت هـالل احمـر   -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند     
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ل احمر استان آذربایجان غربیهال

ذربایجان آ
 غربی

- - + 99 
 حـداقل  -2.  تشکیل خواهد شدهابعدازظهردر  ها  کالس کلیه   -1 :شرایط اختصاصی 

ارایه خدمات سـلف     -3 .باشد نفر می  14ها  شدگان براي تشکیل کالس     نامعداد ثبت ت
 .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 اردبیل اداره کل تعاون استان

-  -  -  99 
سال تحصیلی به ترتیب   به نفرات اول تا سوم هرگروه در هر نیم-1: شرایط اختصاصی

هـاي   به دانشجویانی که در رشته     -2. گیردتخفیف شهریه تعلق می   % 5و  % 10،  15%
سال اول  تخفیف در نیم% 30هاي ممتاز کسب نمایند،ورزشی، فرهنگی و المپیادها رتبه

  . گیردتعلق می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1آباد پارس

-  -  -  99 

 نفـر بـراي هـر      15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اردبیلجهاد دانشگاهی

  کاربردي- آموزش علمیمرکز  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99 + - -
 جهاد کشاورزي اردبیل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99 + + +
 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

-  -  +  19 

گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      دماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه     صنعتی، بازرگانی، خ  

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
شدگان هر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت        چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

 بایست با گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می
  . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آموزش  تشخیص  

توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-2
ارایـه   -3.  شـوند منـد  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه    %  70 تا سقف    پودمانهر  

شدگان شاغل عضو در      لیه پذیرفته  ک -4.باشد  خدمات سلف سرویس بدون یارانه می     
% 50زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک و تاسیسات و زیرگروه امور صـنفی از تخفیـف           

  .باشند شهریه ثابت برخوردار می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اردبیلخانه کارگر واحد

+  +  -  19 

، گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي          اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه       

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیـل        شاغلین حتی  يها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

 علمـی الزم را جهـت   شـدگان هـر رشـته بنیـه        چنانچه پذیرفته  -2. گردد برگزار می 
بایست با  گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می

          . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آموزش  تشخیص  
توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

 کلیـه  -4.  شـوند منـد  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه     %  70ا سقف    ت پودمانهر  
شدگان شاغل عضو در زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک و تاسیسات از تخفیف  پذیرفته

  .باشند شهریه ثابت برخوردار می% 50

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آباد پارسخانه کارگر واحد

 اردبیل
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  پودمانیهاي دورهکارشناسی ناپیوسته مقطع ایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري تعریف شاغل، شر): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  99 
ـ   هاي  دوره -1: شرایط اختصاصی  ی در خبرگـزاري جمهـوري اسـالمی         کارورزي عمل

ه دتخفیف شهریه دا% 20تا % 10 هر دوره از    به دانشجویان ممتاز   -2. شودبرگزار می 
  .شود می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خبر اردبیل

 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99 + - +
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 ریت صنعتی اردبیلسازمان مدی

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

پژوهان ایران سوله شرکت دانش
 اردبیل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  لذوب آهن اردبیشرکت 

- - + 99 
هاي درسی به فراخور صبح و بعدازظهر و در طول هفتـه   کالس-1 :شرایط اختصاصی 

 ارایه خدمات سلف -3.باشد  نفر می12ها   حدنصاب تشکیل کالس-2 .شود برگزار می
 .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- موزش علمیآمرکز 
 صنایع دستی اردبیل

  ربرديکا- مرکز آموزش علمی  - 99  -  +  +
   اردبیل1 فرهنگ و هنر واحد

ها براي شاغلین در   کالس-2. باشد  خوابگاه مختص خواهران می-1: شرایط اختصاصی 99  -  -  -
  .شود بعدازظهرها تشکیل می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  گرمی

  اردبیل

-  -  -  10 
گـردد کـه در یکـی از مـشاغل دولتـی یـا             ق می  اطال شاغل به فردي  : تعریف شاغل 

  .ی مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشدغیردولت
  .ظرفیت پذیرش است% 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

  مجتمع آموزشی و پژوهشی
   اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  آران و بیدگل

+  -  +  99 
شدگان   نفر از پذیرفته20نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس-1: شرایط اختصاصی

% 40سال   به دانشجویان رتبه اول در هر رشته و در هر نیم         -2. باشد  در هر رشته می   
 از طرف مرکز به دانشجویان منازل مسکونی شخصی -3. شود تخفیف شهریه داده می  
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-4. گردد تأیید شده معرفی می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تیران و کرون

ارایـه خـدمات    -2 .پذیرش به داوطلبان بومی اختـصاص دارد    -1 :شرایط اختصاصی  99  +  -  -
  .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   جامعه اسالمی کارگران

   اصفهاناستان

-  -  +  99 

رشته  نفر براي هر کد  15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد می

بایست به تشخیص   افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 نسبت به گاه آن گذرانده و   ز دروس را به صورت جبرانیمرکز آموزش مجري برخی ا

خوابگـاه بـه صـورت اسـتیجاري و       -3 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نماینـد      
صـورت   خودگردان بوده و وسیله ایاب و ذهاب با عقد قـرارداد بـا اتوبوسـرانی و بـه             

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4.باشد خودگردان می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهانجهاد دانشگاهی

کلیه دروس عملیاتی در مرکز آموزش جهاد کشاورزي شهید اقبالی : شرایط اختصاصی 99  -  -  -
  .گردد برگزار می) کبوترآباد(

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي اصفهان

+  -  +  19 

 یکـی از واحـدهاي تولیـدي،    گـردد کـه در  اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر          صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه         

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایـام تعطیـل     شاغلین حتیيها  کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شـدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                ته چنانچه پذیرف  -2. گردد برگزار می 
بایست با  گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می      

       . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد           مرکز آموزش   تشخیص  
انند در تو  میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

ارایـه   -4.  شـوند  منـد   بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70 تا سقف    پودمانهر  
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   کاشان17خانه کارگر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - 99  -  +  -
 خور و بیابانک

-  -  -  99 
ایاب و ذهاب  وسیله  هاي الزم به منظور استفاده از         انجام هماهنگی : شرایط اختصاصی 

جهت بازدید از کارخانه بدون اختصاص هزینه از طـرف مرکـز و در حـد امکانـات                 
   .باشد موجود مرکز براي دانشجویان می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

-  -  -  99 
  . باشـد  پـذیر مـی    قـرارداد امکـان  هاي طرف    معرفی به خوابگاه   -1: شرایط اختصاصی 

هاي وابسته و   شرکت کاربردي عتیق، شرکت گز سکه،- امکان جذب در مرکز علمی-2
التحـصیالن   اي اسـت از فـارغ   مجموعه: اسپیناف(هاي مرکز عتیق وجود دارد      اسپیناف

  ). محور دانشگاهی و مجربین براي انجام فعالیت اقتصادي دانش

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی
  شرکت گز سکه عتیق

  اصفهان
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  پودمانیهاي دوره کارشناسی ناپیوسته  مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

هـا در روزهـاي تعطیـل و        المقـدور بـراي شـاغلین کـالس         حتـی : شرایط اختـصاصی   99  -  +  -
  .گردد بعدازظهرها برگزار می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري مهاباد

-  -  -  21 
هـاي اسـتان   گردد که در یکی از شـهرداري شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 

هـا،  هـا، سـازمان همیـاري شـهرداري       يهاي وابسته بـه شـهردار     اصفهان و یا سازمان   
  .داشته باشدکار  بههاي وابسته اشتغال ها، سازماناستانداري، فرمانداري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 هاي استان اصفهانشهرداري

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  +  +
  کاربردي- یمرکز آموزش علم
  علویجه

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  +  +
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گلپایگان

به کلیه دانشجویان غیربومی متقاضی در کل دوره خوابگاه تحت  -1: شرایط اختصاصی 99  +  +  +
  .باشد ارانه میارایه خدمات سلف سرویس بدون ی -2.شود  اعطا میمرکزنظر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 هرند

-  -  -  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
  .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش   -1: ط اختصاصی شرای
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است-2. باشد  سال می20
بایست از توانـایی   ها می  هاي جمعیت هالل احمر استان       متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر    -4. ر باشندجسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موث 
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان اصفهان

  اصفهان

-  -  -  99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد می

بایست به تشخیص   افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل   
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   کرججهاد دانشگاهی

ارایه خدمات سلف    -2.شود  ها در بعدازظهر تشکیل می      کالس -1: شرایط اختصاصی  99  +  -  -
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 کشاورزي کرج جهاد

-  -  +  19 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،         اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      ، توزیعی و یا صنفی مـشغول بـه  صنعتی، بازرگانی، خدماتی  

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایـام تعطیـل     شاغلین حتی  يها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شـدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                   چنانچه پذیرفته  -2. گردد برگزار می 
بایست با   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می         گذراندن

          .مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد              مرکز آموزش   تشخیص  
توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

ارایـه   -4.  شـوند منـد  بهـره تخفیف شهریه شهریه ثابت از %  70 تا سقف   پودمانهر  
  . باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کرج خانه کارگر واحد 

+  +  +  23 
گردد که توسط یک واحـد تولیـدي مـرتبط    شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
  .معرفی گردد

  .باشد نه می ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارا:شرایط اختصاصی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  شرکت صنعتی زرماکارون

-  -  +  22 
 که در یکـی از واحـدهاي صـنعتی یـا     گرددشاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 

  .باشد کار  هاي دولتی و عمومی مشغول به دستگاه
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت صنعتی کوشا کرج

+  -  -  21 

هـاي    که در شهرداري کرج و سازمان    گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
کـار و   هاي مستقل در استان البـرز مـشغول بـه     وابسته به شهرداري کرج و شهرداري     

  .هاي تابعه باشد داراي قرارداد مستقیم با شهرداري یا سازمان
نشانی داشتن توان جسمی مرتبط با رشته الزامی  هاي آتش  رشتهدر: شرایط اختصاصی

  .است

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کرجشهرداري 

  لبرزا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - 99  -  +  -
  1ایالم 

-  -  +  99 

هاي جهت استفاده از خوابگاهخواهر و برادر بومی   دانشجویان غیر-1: شرایط اختصاصی
عمل   ایاب و ذهاب مساعدت الزم به  وسیله در تأمین    -2. وندشخودگردان معرفی می  

المقـدور در بعـدازظهرها و روزهـاي تعطیـل      هاي شاغلین حتی  کالس -3 .خواهد آمد 
 به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته و در هر پودمـان بـه           -4. برگزار خواهد شد  

دمات سـلف   ارایـه خـ  -5. شـود   تخفیف شـهریه داده مـی     % 15و  % 20،  %25ترتیب  
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  2ایالم 

-  -  -  99 
پرداخت شهریه دانـشجویان تحـت حمایـت کمیتـه امـداد و              -1: شرایط اختصاصی 

االمکـان بـراي      حتـی  -2. پذیر خواهـد بـود      سازمان بهزیستی به صورت اقساط امکان     
ي و تعطیالت پایان هفته برگزار خواهد ها در ساعات غیر ادار دانشجویان شاغل، کالس

  .شد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ایوان

  ایالم
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  پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مقطع تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

+  -  -  15 
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول 
  .باشدفعالیت 

   .شودبه صورت خودگردان اداره میخوابگاه : شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   ایالمبهزیستی استان

+  -  -  34 

موسسات دولتی ، گردد که در یکی از اداراتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
. باشـد کار  بههاي پیمانکاري مشغول هاي وابسته به وزارت نیرو و یا شرکت     و شرکت 

ان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت بیمه داوطلب از سوي شـرکت       ارایه گواهی سازم  
  .امی استپیمانکاري الز

  . باشدخوابگاه مختص خواهران می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1شهردره

+  -  -  99 
از % 30امکانـات خوابگـاهی ایـن مرکـز محـدود بـوده و بـراي              : شرایط اختـصاصی  

که از است  شده است، براي تهیه خوابگاه اولویت با کسانی بینی دانشجویان مرکز پیش
ارجحیـت داشـته و در موعـد مقـرر درخواسـت      ) دوري و نزدیکی(نظر بعد مسافت   
  .خوابگاه داده باشند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دهلران

  ایالم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد پذیرش مختص داوطلبان بومی می: شرایط اختصاصی 99  -  -  -
  داره کل دادگستري استان بوشهرا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  استانداري بوشهر

  کاربردي - مرکز آموزش علمی  . متقاضیان باید از سالمت جسمی برخوردار باشند :شرایط اختصاصی 99  -  +  +
 بندرسازان گناوه

-  -  -  15 
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول 
  .باشدفعالیت 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی برازجان استان بوشهر

-  -  -  99 

شـنبه و جمعـه    ها بعد از ساعت اداري و روزهـاي پـنج   سکال -1: شرایط اختصاصی 
 بـه دانـشجویان   -3. باشد  داراي خوابگاه خودگردان می   مرکز   -2. تشکیل خواهد شد  

  .شود تخفیف شهریه داده می% 5و % 10،  %15رتبه اول تا سوم هر پودمان به ترتیب         
امکانـات   امکانات رفاهی از قبیل سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب براسـاس         -4

 امکان تقـسیط شـهریه   -5. مرکز و دریافت بخشی از هزینه آن تأمین خواهد گردید       
  .وجود دارد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دشتی

  کاربردي-کز آموزش علمیمر  - 99  -  +  -
  دیلم

گردد که در منطقه ویژه اقتصادي پـارس و  شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل  35  -  -  -
  .باشدکار  بهستی در همان منطقه مشغول صنایع پایین د

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  منطقه ویژه اقتصادي سازمان 

  انرژي پارس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  +  +
 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

-  -  -  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا          گرددي اطالق می  شاغل به فرد  : تعریف شاغل 
 سـال متنـاوب   7 سال متوالی و یـا      5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي         

  .باشد سابقه داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش -1: شرایط اختصاصی

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است-2 .باشد  سال می20
بایست از توانـایی   ها می هاي جمعیت هالل احمر استان  متقاضیان شرکت در رشته -3

 جمعیت هـالل احمـر   -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند     
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- آموزش علمیمرکز 
  هالل احمر استان بوشهر

  بوشهر

-  -  -  74 

  .گردد که از پرسنل ناجا باشدشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
شـدگان    پذیرفته -2 .باشد بومی می   پذیرش مختص داوطلبان   -1: شرایط اختصاصی 

دام  سال از اسـتخ 2 حداقل   -3. باشند) نظامی یا کارمند  (پایور  بایست از کارکنان    می
 رشته تحصیلی کارکنان با رسـته      -4. کارکنان سپري شده باشد   ) رسمی شدن (قطعی  

 سال پس از فراغت از تحصیل،      4 حداقل به مدت     -5. خدمتی همخوانی داشته باشد   
  .فرصت ادامه خدمت در ناجا را داشته باشند

  مجتمع آموزشی شهید ایرانی

-  -  +  99 
 در پایان هر سه پودمان متـوالی رتبـه اول تـا      دانشجویانی که  -1 :شرایط اختصاصی 

 -2 . تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد% 50تا % 20سوم علمی را کسب نمایند از      
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آموزشی و پژوهشی وزارت 
 صنایع و معادن تهران

فردي اطالق می گردد کـه در یکـی از واحـدهاي صـنعتی،        شاغل به   : تعریف شاغل  20  -  -  -
  .کار باشد تولیدي، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنوف مشغول به

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت

  پس از فروش خودرو

-  -  -  15 
ولتی مراکز دگردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول 
  .باشدفعالیت 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان تهران

  تهران
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  پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته موزشی مجري مقطع تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  +  39 
 سال سـابقه خـدمت در   2گردد که حداقل شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
ه انتخابی خـود داشـته   هاي دولتی یا موسسات خصوصی منطبق با رشت     یکی از شرکت  

  .باشد
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می :شرایط اختصاصی

کاربردي - مرکز آموزش علمی
  پژوهش و مهندسی جوش ایران

-  -  +  22 
، معدن و گردد که مستقیماً در بخش صنعت شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

کار  بهکننده خدمات به صنعت مشغول    ارایهها و واحدهاي خدماتی        یا سازمان  تجارت
  .باشد

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهرانتحقیقات صنعتی ایران 

-  -  -  99 

 نفـر بـراي هـر        15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی  پذیرفتهچنانچه -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- ش علمیمرکز آموز
   3 جهاد دانشگاهی تهران

برگزار هاي صنعتی  شهركهاي تخصصی در   ها و آزمایشگاه    کارگاه: شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  .خواهد شد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 چرم تهران

-  -  -  19 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      اطالق می فردي شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر       یا صنفی مشغول بـه    و  انی، خدماتی، توزیعی    صنعتی، بازرگ 

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیـل           شاغلین حتی  يها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

جهـت  شـدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را             چنانچه پذیرفته  -2. گردد برگزار می 
بایست با  گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می   

             . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد        مرکز آموزش   تشخیص  
توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

 ارایـه  -4.  شـوند منـد   بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70 تا سقف    پودمانهر  
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد اسالمشهر

-  -  -  19 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      اطالق می فردي شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر        مشغول بـه   صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی      

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیـل           شاغلین حتی  يها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شـدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت              چنانچه پذیرفته  -2. گردد برگزار می 
بایست با  رسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد میگذراندن برخی از واحدهاي د   

          .مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد        مرکز آموزش   تشخیص  
توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

                    . شــوندنــدم بهــرهشــهریه ثابــت از تخفیــف شــهریه %  70 تــا ســقف پودمــانهــر 
 برگـزار   2هاي گروه صنعت خانه کارگر واحد در محل سـاختمان شـماره               کالس -4
  .گردد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهرانخانه کارگر واحد 

-  -  +  99 
 نفـر   15 حدنصاب تشکیل کالس بـراي هرکدرشـته حـداقل           -1: شرایط اختصاصی 

 با همیـاري  باشد که   و مختص برادران می  دگردانصورت خو  خوابگاه به  -2 .باشد  می
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-3 .شود دانشجویان اداره می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   راه و ترابري

هـاي صـنعتی ترجیحـاً     گردد که در شرکت   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  40  -  -  -
  .کند ساز خودرو فعالیت می عههاي خودروساز و یا قط شرکت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ساپکو تهران

ویژه سـازمان  شاغل به کارکنان رسمی و پیمانی در نیروهاي مسلح، به  : تعریف شاغل  42  -  -  -
  .گرددعقیدتی سیاسی ارتش جمهوري اسالمی ایران اطالق می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

-  -  +  76 

ها و  ها، نهادها، سازمان در وزارتخانهگردد که  شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
هـاي عمـومی      هاي دولتـی و سـازمان       ها و همچنین شرکت     هاي زیرمجموعه آن    بخش

ضمناً شاغلین . کار باشد در زمینه منطبق با رشته انتخابی مشغول به...) ها و  شهرداري(
 در حرفه  کههاي تحت پوشش بنیاد مسکن انقالب اسالمی خشدر ادارات، نهادها و ب 

ها از اولویت  باشند نسبت به سایر ارگان به فعالیت می منطبق با رشته انتخابی مشغول      
  .بیشتري برخوردار خواهند بود

ها در طول هفته از شنبه تا پنج شنبه در دو نوبت صبح و   کالس-1: شرایط اختصاصی
هـاي مـدیریت امـداد در سـوانح      شدگان در رشته  پذیرفته-2. گردد عصر برگزار می  

الـذکر   هـاي فـوق   نشانی در صورتی که مدرك کاردانی ایشان با رشـته     طبیعی و آتش  
مرتبط نباشد عالوه بر گذراندن دروس جبرانی، الزامی است با نظر شوراي آموزشـی         

نشانی صرفا   در رشته آتش-3.  ساعت دوره آموزشی را سپري نمایند50 تا 20مرکز، 
 ارایه گواهی سـالمت از  .باشند  و پس از آن مجاز به شرکت می      1360متولدین سال   

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-4.پزشک معتمد مرکز الزامی است

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سوانح طبیعی

-  -  -  99 

جز شنبه  به هفتههاي  ها متناسب با ظرفیت مرکز در روز  کالس-1: شرایط اختصاصی
 دانشجویان ممتـاز در صـورت کـسب شـرایط الزم، در مـدت               -2. گردد  برگزار می 

در   تحـصیلی  پودمـان  در هر-3. گردند می هاي تابعه تحصیل جذب مرکز و شرکت
 از دریافت   ایاب و ذهاب پسرسیدن متقاضیان، استفاده از وسیلهصورت به حدنصاب 

 تحصیلی متقاضیان اقامت  پودمان در هر-4.  خواهد بودپذیروجه از دانشجویان امکان
  . دگردن  مسکن به شوراي اسالمی شهر معرفی میندر شهر دماوند، جهت اجاره نمود

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آسانسورسازي دماوندشرکت 

  تهران
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  پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مقطع موزشی مجري تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  +  99 

 بـه   در هـر پودمـان     به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر دوره        -1  :شرایط اختصاصی 
ـ  -2. تخفیف شهریه داده خواهد شـد % 25و  % 35،  %50ترتیب    کـارگیري  ه امکـان ب
هـاي معظـم     به خانواده-3. التحصیالن ممتاز در مراکز تحت پوشش وجود دارد    فارغ

هاي محترمی که یک عضو معلول ذهنی دارند، برگزیدگان      شهدا و ایثارگران، خانواده   
وزارت تعـاون و ادارات  جشنواره ملی، دارندگان مقام ورزشی و پژوهشی و کارکنـان          

 ارایـه خـدمات سـلف    -4. گیرد  تخفیف شهریه در هر پودمان تعلق می      % 20وابسته  
  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  رکت تعاونی پیشتازانش

  تهران آیین زندگی 

-  -  -  20 

تولیـدي،  گردد کـه در یکـی از واحـدهاي         شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 دولتـی  صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی، تعاون و یا صنوف اعـم از دولتـی یـا غیـر     

مشغول  دادي و یا روزمزد نیروهاي نظامی و انتظامی که به صورت رسمی، پیمانی، قرار
  .کار باشد به

  .باشد پذیر می تقسیط شهریه در موارد خاص امکان: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
وري آرشرکت تعاونی کارخانجات ف

  هاي روغنی ایران روغن و دانه

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد میداوطلبان بومی مختص پذیرش : شرایط اختصاصی 99  -  -  -
  پردازي ایران شرکت داده

-  -  -  44 
از کارکنـان رسـمی، پیمـانی،    گـردد کـه   شاغل به فردي اطـالق مـی  : تعریف شاغل 
هاي حقیقی و حقوقی بیمـه باشـد یـا در     رکتی و یا شاغل در نمایندگی قراردادي یا ش  

کـه در صـنعت بیمـه فعالیـت دارنـد      ) گذاري هاي سرمایه شرکت(هاي تابعه    شرکت
  .کار باشد مشغول به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بیمه ایران شرکت سهامی 

  استان تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد بدون یارانه می ارایه خدمات سلف سرویس :شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

-  -  +  39 

سال در مراکز صـنعتی    2گردد که حداقل    شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .سابقه کار داشته باشد

% 5و % 10،%15 به نفرات اول تا سوم به ترتیب پودمان در هر -1: شرایط اختصاصی
 کامل جسم و بایست از سالمتمیشدگان    پذیرفته-2 .شهریه داده خواهد شدتخفیف 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهـت    چنانچه پذیرفته-3. روان برخوردار باشند  
اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشـته باشـند، ایـن قبیـل افـراد            

وس و همچنین زبان انگلیسی بایست به تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از در می
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4.را به صورت جبرانی بگذرانند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت صنعتی آما

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  شرکت صنعتی کوشا تهران

-  -  -  99 
 دانـشجو در ایـن   -2.باشد میداوطلبان بومی   مختص  پذیرش   -1: شرایط اختصاصی 

شود و تخصیص ساعات خاص براي شاغلین مقدور  مرکز تمام وقت درنظر گرفته می
  .باشد نمی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت گسترش انفورماتیک ایران

-  -  +  45 
هـا یـا     کـه در هـر یـک از سـازمان          گردد  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  .کار باشد هاي صنعتی و یا اجرایی مشغول به ارگان
ارایـه   -2.باشـد  ها در کلیه ایام هفته مـی       زمان تشکیل کالس   -1 :شرایط اختصاصی 

  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت مهرکام پارس تهران

+  -  +  22 
 کـه در صـنایع مـرتبط دولتـی یـا      گـردد  غل به فردي اطالق مـی   شا: تعریف شاغل 

  .کار باشد غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت مهندسی و تحقیقات 

  صنایع الستیک تهران

-  -  -  47 
 یـا گردد کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی       به فردي اطالق می   شاغل   :تعریف شاغل 

 همچنین  وقراردادي نیروهاي مسلح اعم از وزارت دفاع، ارتش، سپاه، نیروي انتظامی     
  .باشد ایثارگران، اعضاي فعال و عادي بسیج ادارات و نهادهاي دولتی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شهید مطهري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:یشرایط اختصاص 99  +  - -
 )عج( صنایع غالت قائم

-  -  +  41 

گردد که در اسـتخدام سـازمان هواپیمـایی     شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
، ) نیـروي انتظـامی    - سپاه -ارتش( هوایی   يهاي کشور، نیرو    ، شرکت فرودگاه    کشوري
  .کار باشد پیمایی و یا در حرفه مرتبط با صنعت هوانوردي مشغول بههاي هوا شرکت

بایست پیش از ورود آزمایشات طب هوایی را           دانشجویان می  -1: شرایط اختصاصی 
متر و سالمت     سانتی 165بایست حداقل قد      متقاضیان می  -2  .به سالمت طی نمایند   

بـه   -3. را باشـند  را داCPL&IR PPLو مـدرك  ...) چشم، قـد، وزن و  (جسمانی 
              تخفیــف شــهریه % 10 و دوم و ســوم% 20  پودمــاندانـشجویان شــاگرد اول در هــر  

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4 .شود داده می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت هوانوردي تهران

-  -  -  99 
 با توجه به رشته تحصیلی به    ن پودما به نفرات اول تا سوم در هر      : شرایط اختصاصی 

ده  ریال تخفیف شهریه دا000/200 ریال و 000/300 ،  ریال000/400 ترتیب مبالغ
  .خواهد شد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران1 فرهنگ و هنر واحد

گـردد کـه در حـوزه فرهنـگ و هنـر در           اطالق مـی   فرديشاغل به   : تعریف شاغل  31  -  -  -
  .کار باشد مشغول بهی هاي خصوصی یا دولت بخش

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران4 فرهنگ و هنر واحد

  تهران
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  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف  خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد پذیرش مختص داوطلبان بومی می: شرایط اختصاصی 99  -  -  -
   تهران6فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- میمرکز آموزش عل  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  تهران7فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  17 
 که در مراکز دولتی به صورت رسمی یا گرددشاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل

  .کار باشد پیمانی در رشته مرتبط مشغول به
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران10حد فرهنگ و هنر وا

-  -  -  99 
شـنبه و   صر و یا فقط پـنج  برنامه درسی در سه نوبت صبح یا ع     -1: شرایط اختصاصی 

بـه   شـدگان از پرداخـت شـهریه         پذیرفته -2. گردد  جداگانه ارایه می  صورت    جمعه به 
  . شوند مند می صورت اقساط بهره

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  99 
 براي -2 .گردد ا در نوبت عصر برگزار میه براي شاغلین کالس -1 :شرایط اختصاصی

هاي زبان در پودمان پایه تعیین سطح انجام شده و طبق ضوابط آموزشـی بـراي            رشته
هـاي   سازي و ایجاد آمادگی بیـشتر دوره    تقویت پایه زبان عمومی دانشجویان و یکسان      

  .باشد  خدمات سلف سرویس بدون یارانه میارایه -3.گردد نیاز برگزار می پیش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران13 فرهنگ و هنر واحد

-  -  -  99 
 پیمانی و قراردادي در ،کالس شیفت عصر جهت شاغلین رسمی-1: شرایط اختصاصی 

 پرداخـت شـهریه بـه    -2 . گـردد بخش دولتی و موسسات وابسته به دولت برگزار مـی    
  .پذیر است ان دوم به بعد امکانصورت اقساط از پودم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران14 فرهنگ و هنر واحد 

  .  بعدازظهر برگزار خواهـد شـد    طور جداگانه صبح و    ها به   کالس-1 :شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  .گردد ازظهرها برگزار می هاي شاغلین بعد کالس-2

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 تهران 15فرهنگ و هنر واحد 

-  -  -  99 
ها براي متقاضـیانی کـه از سـهمیه شـاغلین             بندي کالس    زمان -1: شرایط اختصاصی 

 در صورت تقاضاي -2. گردد ها تنظیم می کنند متناسب با ساعات کاري آن استفاده می
  .گردد دانشجویان در روز جمعه نیز کالس برگزار می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ران ته18فرهنگ و هنر واحد 

ها ویژه دانشجویان سـهمیه شـاغل خـارج از        زمان برگزاري کالس  : شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  .باشد  می15ساعت اداري در نوبت عصر بعد از ساعت 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران20 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  میهاي تهران و البرز پذیرش مختص داوطلبان بومی استان: شرایط اختصاصی 99  -  -  -
   تهران23فرهنگ و هنر واحد 

شـنبه و جمعـه و بعـدازظهرها          هاي شاغلین در روزهاي پنج      کالس: شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  .گردد تشکیل می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران25فرهنگ و هنر واحد 

 براي شاغلین بعـدازظهرها و روزهـاي        ها  المقدور اغلب کالس    حتی: شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  .گردد تعطیل تشکیل می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران26فرهنگ و هنر واحد 

ــصاصی 99  -  -  - ــالس: شــرایط اخت ــاعت   ک ــاي شــاغلین از س ــشکیل  16ه ــه ت ــر روز هفت    ه
  .خواهد شد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران29 فرهنگ و هنر واحد

 در نوبت عصر و ایام  ها ترجیحاً سهمیه شاغلین کالس  براي- 1: صاصیشرایط اخت 99  +  -  -
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می  -2.شود تعطیل برگزار می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران31 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي- وزش علمیمرکز آم  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99  +  -  -
   تهران32فرهنگ و هنر واحد 

-  -  -  99 
 بـه بعـد و   14هـاي شـاغلین در طـول هفتـه از سـاعت       کالس-1: شرایط اختصاصی 

 امکـان تقـسیط بـراي دانـشجویان در       -2. شود  ها از صبح تا عصر برگزار می        شنبه  پنج
  .باشد  پذیرش مختص داوطلبان بومی می-3. شرایط خاص وجود دارد

 کاربردي- آموزش علمیمرکز 
   تهران33 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  تهران34 فرهنگ و هنر واحد

تخفیـف  % 20الـی  % 10 به دانشجویان ممتـاز هـر پودمـان  از    -1: شرایط اختصاصی  99  +  -  -
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می  -2 .شود یشهریه داده م

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران35فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  99 
. باشد  می 15ها در نوبت عصر از ساعت          زمان برگزاري کالس   -1: شرایط اختصاصی 

 و شـنبه   چنانچه تعداد دانشجویان به حد نصاب برسد امکان تشکیل کالس در پنج    -2
 پرداخت شهریه به صـورت اقـساط از پودمـان سـوم بـه بعـد                -3. جمعه وجود دارد  

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-4. پذیر است امکان

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران41 فرهنگ و هنر واحد

ارایه   -2 .باشد پذیر می صورت اقساط امکان  پرداخت شهریه به  -1 :شرایط اختصاصی  99  +  -  -
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران42فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد پذیر می صورت چک امکان  به دریافت شهریه: شرایط اختصاصی 99  -  -  -
   تهران43 فرهنگ و هنر واحد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .خت شهریه به صورت اقساط وجود داردامکان پردا: شرایط اختصاصی 99  -  -  -
   تهران44 فرهنگ و هنر واحد

-  -  -  99 
هـاي    کـالس -2.  پذیرش به داوطلبـان بـومی اختـصاص دارد       -1: شرایط اختصاصی 

شنبه از صـبح تـا عـصر برگـزار       به بعد و یا روز پنج14شاغلین در طول هفته ساعت    
  .گردد می

 کاربردي- میمرکز آموزش عل
   تهران47فرهنگ و هنر واحد 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  تهران49فرهنگ و هنر واحد 

  تهران
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  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دارد: شرایط اختصاصی 99  -  -  -
 ن تهرا54فرهنگ و هنر واحد 

  .گـردد  ها بعـد از سـاعت اداري تـشکیل مـی      براي شاغلین کالس  -1: شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  .شود  برنامه درسی در دو نوبت صبح و بعدازظهر به صورت جداگانه ارایه می-2

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران55فرهنگ و هنر واحد 

ر هر رشته و هر پودمان رتبه اول تـا سـوم بـه           به دانشجویان ممتاز د   : شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  .تخفیف شهریه داده خواهد شد% 30و % 40، %50ترتیب 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران56 فرهنگ و هنر واحد

-  -  +  41 

گردد که در صنعت حمل و نقل هـوایی کـشور          شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي خصوصی مرتبط با رشته مورد نظر که   از شرکتو یا در هر یک )  نظامی   غیر - نظامی  (

  .باشند، مشغول به کار باشد بط میداراي مجوز از مراجع ذیر
 مرتبط  هاي تخصصی هواپیمایی انجام آزمایشات پزشکی  براي رشته-1: شرایط اختصاصی

. باشد  می  استفاده از لباس فرم در طول تحصیل الزامی-2.  باشد با رشته انتخابی الزامی می   
توانند در امتحانات اسـتاندارد   دوره نمی    هواپیمایی در پایان      هاي  التحصیالن رشته    فارغ -3

هاي دروس تخصصی را   نمایند مگرآنکه اختالف ساعات سیالبس کشوري شرکت هواپیمایی
 وسیله ایاب و ذهاب -4.  گواهینامه مخصوص دریافت نمایند صورت جداگانه گذرانده و به 

هاي کارگـاهی و    برخی از کالس-5 .باشد  ت هزینه توسط دانشجویان مهیا می     ضمن پرداخ 
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-6.شود نظري در تهران برگزار می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فنون و خدمات هوایی تهران

-  -  -  12 

حدهاي قضایی دادسـرا و   وادر یکی ازگردد که   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
بـه تـشخیص معاونـت    (هـاي وابـسته    محاکم دادگستري و ستادي قوه قضاییه و سـازمان  

 و )قرارداد کار معین( رسمی، پیمانی و قراردادي صورت به) آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
  . باشدکار و یا از ضابطین عام و خاص شرکتی مشغول به
ردادي تکمیل فرم تعهدنامـه مبنـی بـر ادامـه           کارکنان قرا   درخصوص :شرایط اختصاصی 

خدمت در دستگاه قضایی به مدت دو برابر زمان تحصیل با ذکر این نکتـه کـه یادشـده           
کنـد ضـروري    هیچگونه الزامی را براي دستگاه درخصوص استمرار کار دانشجو ایجاد نمی    

   .است

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران قوه قضاییه

    ،  ، سـازمان ثبـت   گردد که در دفاتر اسناد رسمی شاغل به فردي اطالق می: غلتعریف شا  51  -  -  -
  .کار باشد و مورد تایید مرکز آموزش قرار گیرد  قضاییه و دوایر تابعه مشغول به قوه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 کانون سردفتران و دفتریاران

  .کار باشد در حوزه صنعت مشغول بهگردد که شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 22  +  -  -
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   گروه صنعتی ایران خودرو

-  -  -  52 

هاي تابعه گروه  شاغل به پرسنل رسمی، قراردادي و پیمانی یکی از شرکت     : تعریف شاغل 
پیمانی سایر صنایع استان تهران که در حرفه منطبق با پرسنل رسمی و صنعتی گلرنگ و یا 

  .گرددباشند، اطالق می میکار  بهرشته انتخابی مشغول 
 دانشجویان ممتاز در صورت -2. سال است25کثر سن پذیرش ا حد-1: شرایط اختصاصی

تواننـد در یکـی از    از واحـدهاي درسـی خـود مـی       % 65احراز شرایط پـس از گذرانـدن        
   .کار شوند  عه گروه صنعتی گلرنگ مشغول بههاي تاب شرکت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   گروه صنعتی گلرنگ

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  مدیریت و خدمات مهندسی 
  عالمه طبرسی

جسمی و ذهنی سالم برخوردار بایست از شرایط  شدگان می پذیرفته -1: شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2.باشند

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
مطالعات و مشاوره سیاحتی 

 گردشگران بنیاد

  کاربردي-مرکز علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  ش صنایع ایرانآموزش و پژوه

-  -  +  39 
 سال سابقه خدمت در یکی 2 که با حداقل گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

  .کار باشد اي منطبق با رشته انتخابی مشغول به هاي دولتی یا خصوصی در حرفه از شرکت
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی

  اد موسسه آموزش عالی آز
  عصر دین و دانش

+  -  -  99 
شـنبه و جمعـه و بعـدازظهرها     هاي شاغلین در روزهاي پنج      کالس -1: شرایط اختصاصی 

 شهریه دانشجویان از پودمان سوم به صورت اقـساط قابـل پرداخـت      -2.گردد  برگزار می 
  . باشد می

  موسسه آموزش عالی آزاد
  علوم و فنون دانشسار

  موسسه آموزش عالی آزاد   .باشد رایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می ا:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  مدیریت فناوري امیرکبیر

-  -  +  77 

ژوهش پ،   که در واحدهاي فرهنگی، هنريگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
هاي دولتی و یا در مراکز خصوصی مرتبط با رشته خود فعالیت داشته  ها و ارگان سازمان
  .باشد

  .باشد رایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می ا:شرایط اختصاصی

  موسسه آموزش عالی آزاد 
  نهاوند

  تهران



 47

  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز شاغل و شرایط اختصاصیتعریف  اشتغال

-  -  +  99 
 اسـتفاده از     -2. پـذیرش بـه داوطلبـان بـومی اختـصاص دارد           -1: شرایط اختصاصی 

         .باشـد  پـذیر مـی   ی حرکتـی دارنـد امکـان   آسانسور براي دانشجویانی که مشکل جـسم  
  .باشد سرویس بدون یارانه میارایه خدمات سلف  -3

  موسسه آموزش عالی آزاد 
  تهران  هادي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  انجمن جوشکاري

-  -  +  15 

مراکز دولتـی   و گردد که در ادارات بهزیستیشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
و داراي مستندات و سـوابق  کار    بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول        

  .باشدفعالیت 
  .باشـد   خوابگاه مختص خواهران و بـه صـورت خـودگردان مـی         -1: شرایط اختصاصی 

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   بهزیستی استان

  هار محال و بختیاريچ

-  -  +  99 
 واقع در 1ساختمان شماره  -2 .باشد  خواهران میخوابگاه مختص -1 :شرایط اختصاصی

 2باشد و ساختمان شـماره   بلوار طالقانی شهرکرد به عنوان ساختمان آموزشی مرکز می 
سیله باشد و داراي و می... ها و  واقع در قطب صنعتی شهرکرد شامل آزمایشگاه و کارگاه

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3.ایاب و ذهاب است

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تعاونی پیام شهرکرد

-  -  +  99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل   ها ثبت   شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هت اخذ و گذراندن  الزم را ج  شدگان هر رشته بنیه علمی      چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل    
 نسبت به گاه آن گذرانده و    مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی         

ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون     -3.انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند    
  .باشد یارانه می

  کاربردي- زش علمیمرکز آمو
  جهاد دانشگاهی شهرکرد

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  +
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

   جهاد کشاورزي 
  چهارمحال و  بختیاري

     .شـود خوابگاه براي خواهران به صـورت خـودگردان اداره مـی           -1 :شرایط اختصاصی  99  +  -  +
  .باشد ایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه میار -2

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فارسان

-  -  -  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا       گـردد شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

  .باشد وطلبان هالل احمر داوطلبی با تأیید سازمان دا
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش     -1: شرایط اختصاصی 

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است    -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می   هاي جمعیت هالل احمر استان       متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر    -4. ار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشـند جسمی الزم برخورد  
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان 
  چهار محال و بختیاري

چهار محال و 
  بختیاري

-  -  -  15 

گـردد کـه در     شاغل بـه فـردي اطـالق مـی         مدیریت تعاون در رشته   : تعریف شاغل 
مشغول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا غیردولتی یر تابعه دولتی واحدهاي تابعه و غ

  .باشدو داراي مستندات و سوابق فعالیت کار  به
مراکـز  گـردد کـه در ادارات بهزیـستی و    شاغل به فردي اطالق می ها   در سایر رشته  

 و داراي مـستندات و    کار    بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول        دولتی  
  .باشدسوابق فعالیت 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان خراسان جنوبی

-  -  +  99 

 برگزاري  -2. باشد   ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می       -1: شرایط اختصاصی 
گونه تعهدي مبنی  گردد و مرکز هیچ ریزي می ها متناسب با امکانات مرکز برنامه   کالس

 شـرط تـشکیل   -3. هاي افراد شاغل در روز یا ساعت خاصی ندارد        کالسبر برگزاري   
 به نفرات اول تا  -4. باشد   نفر ظرفیت پذیرش دانشجو می     15نام حداقل     ها ثبت   کالس

تخفیف شهریه داده % 10و % 15، %20سوم هر رشته در هر پودمان تحصیلی به ترتیب 
. براي کلیه دانشجویان وجود داردنام   امکان تقسیط شهریه در زمان ثبت-5. خواهد شد

 امکانات رفاهی از قبیل وسیله ایاب و ذهاب براساس امکانات مرکز و دریافت بخشی -6
ها در طول هفته صبح و بعدازظهر برگزار          کالس -7. از هزینه آن تأمین خواهد گردید     

  .خواهد شد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1بیرجند 

-  -  +  99 
بایست توانایی جسمانی الزم  هاي کشاورزي داوطلب می در رشته -1: شرایط اختصاصی

این مرکز از ارایه خدمات خوابگاهی به       -2. براي انجام کارهاي کشاورزي را دارا باشد      
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3.باشد دانشجویان دختر معذور می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي بیرجند

+  +  -  99 
  . ها در طول هفته صبح و بعدازظهر برگـزار خواهـد شـد              کالس -1: شرایط اختصاصی 

تخفیف هزینه خوابگاه % 20اول از پودمان   دانشجویان غیربومی متقاضی خوابگاه در       -2
  .باشد  نفر می12نام حداقل  ها ثبت  حدنصاب تشکیل کالس-3. مند خواهد شد بهره

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هرداري بشرویهش

-  -  +  54 
هاي اجرایی اعم از دولتی   که در دستگاهگردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  .کار باشد صورت رسمی یا قراردادي مشغول به یا غیردولتی به

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نهبندان

خراسان 
  جنوبی
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پودمانیدوره هاي کارشناسی ناپیوسته مقطع تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه   
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  +  11 

هـاي   ها و شرکت گردد که از مدیران اتحادیه شاغل به فردي اطالق می    : غلتعریف شا 
صـورت   هـاي تعـاونی بـه       و یـا در شـرکت      )هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس    (تعاونی  
هـاي دولتـی    کار باشد و همچنین افرادي که در ادارات و سـازمان         وقت مشغول به    تمام
  .کار دارند صورت رسمی اشتغال به به

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:صیشرایط اختصا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اداره کل تعاون استان 

  خراسان رضوي

-  -  -  12 
به کلیه شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادي و کار معـین، شـرکتی،        شاغل  : تعریف شاغل 

هـاي وابـسته بـه      و شرکتهاي تابعه  قضایی و سازمان وظیفه و افتخاري که در دستگاه    
  .گردد  نحوي اشتغال دارند و همچنین ضابطین عام و خاص اطالق می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اداره کل دادگستري استان 

  خراسان رضوي

-  -  +  99 
هـر  نـامی   هاي اول تا سوم در شـهریه ثبـت         به دانشجویان رتبه   -1: شرایط اختصاصی 

هاي ویژه  کالس-2.  تخفیف شهریه داده خواهد شد %10و % 15، %20به ترتیبپودمان 
 ارایه خـدمات  -3 .برگزار خواهد شدو آخر هفته  المقدور در شیفت عصر       شاغلین حتی 

  .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
              انجمن مدیریت ایران

  رضوي واحد خراسان

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد دمات سلف سرویس بدون یارانه می ارایه خ:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
 بازرگانی واحد خراسان رضوي

-  -  +  52 
هاي  گردد که درحال حاضر در یکی از کارخانهشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

  .کار باشد یا موسسات وابسته مشغول بهو صنایع مرتبط غذایی قند، 
.          باشـد  اه و وسیله ایـاب و ذهـاب مخـتص خـواهران مـی        خوابگ -1 :شرایط اختصاصی 

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تحقیق و آموزش ،بررسی

  صنایع قند ایران

-  -  -  15 

مراکز دولتی  گردد که در ادارات بهزیستی و       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
و داراي مستندات و سـوابق  کار  بهتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول       یا غیردول 
  .باشدفعالیت 

خوابگاه مختص خواهران به صـورت خـودگردان و تعـداد محـدود        : شرایط اختصاصی 
  .باشد می

کاربردي - مرکز آموزش علمی
  بهزیستی گناباد استان 

  خراسان رضوي

.           باشـد   نفـر مـی  12نـام حـداقل    هـا ثبـت    شرط تشکیل کـالس  -1: شرایط اختصاصی  99  +  -  -
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1تربت حیدریه 

-  -  +  22 

گردد که در یکی از واحدهاي صنعتی و معدنی  شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  .کار باشد ه انتخابی مشغول بکشور و یا یکی از صنوف در حرفه منطبق با رشته

در طول تحصیل به ترتیب نفـرات   17  دانشجویان معدل باالي-1: شرایط اختصاصی
  . شهریه برخوردار خواهنـد بـود   تخفیف% 10 و% 20،% 30  اول، دوم و سوم هر رشته از

صورت قسطی   ه پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ب          -2
 وسیله ایاب و ذهاب براي جابجایی دانشجویان از ساختمان مرکزي بـه     -3. خواهد بود 

هـاي    معرفی دانشجویان به خوابگاه-4. نظرگرفته شده است ها در   ایشگاهآزم ا و ه  کارگاه
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-5. باشدپذیر میز امکانداراي مجو

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تصمیم یارتوس

-  -  -  99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی     چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می  برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل  
 نسبت به گاه آن گذرانده و  رخی از دروس را به صورت جبرانی      مرکز آموزش مجري ب   

صـورت     خوابگاه براي دانشجویان بـه  -3. انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند     
استیجاري و پرداخت هزینه توسط دانشجویان و براسـاس اولویـت و ظرفیـت واگـذار                

ی شـهرداري و هـم از    وسیله ایاب و ذهاب هم از طریق واحد اتوبوسران  -4. خواهد شد 
  .هاي استیجاري با هزینه دانشجو فراهم است بوس طریق مینی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   جهاد دانشگاهی کاشمر

-  -  +  99 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
زم را جهت اخذ و گذراندن  ال شدگان هر رشته بنیه علمی     چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می

بایست به تـشخیص    افراد می برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل  
 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی         

 ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون    -3.انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند  
  .باشد یارانه می

  کاربردي- رکز آموزش علمیم
   جهاد دانشگاهی مشهد

-  -  +  99 
هاي خودگردان بخش خصوصی  واگذاري خوابگاه از طریق خوابگاه -1: شرایط اختصاصی

هاي آموزشی در یکی از دو  ریزي گروه هاي آموزشی براساس برنامه  دوره-2 .خواهد بود
ارایه خـدمات سـلف    -3.رضوي یا شهید هاشمی نژاد برگزار خواهد شد         پردیس شهید 

  .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

 )مشهد(

+  +  +  99 
  .هــا بعــدازظهر تــشکیل خواهــد شــد المقــدور کــالس  حتــی-1: شــرایط اختــصاصی

 ارایـه  -3. شهریه دانشجویانی که مشکل مالی داشـته باشـند، تقـسیط خواهـد شـد        -2
  .باشد  سرویس بدون یارانه میخدمات سلف

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 چناران

+  -  +  19 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
کار و عضو خانه کارگر جمهوري اسالمی  بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

 .باشد) یرانکنفدراسیون عالی کارگران ا(ایران 
المقدور در نوبت عـصر و ایـام تعطیـل      شاغلین حتی يها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. گردد برگزار می
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می         

          . از دروس را بــه صـــورت جبرانــی بگذراننـــد  مجــري برخـــی  مرکــز آمـــوزش  
توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه   شدگان مطابق آیین    فته   پذیر -3

 پـذیرش  -4. مند شـوند  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه %  70 تا سقف    پودمانهر  
 .باشد س بدون یارانه می ارایه خدمات سلف سروی-5.باشد صورت بومی می به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   خانه کارگر واحد مشهد

خراسان 
  رضوي
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  پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و ا): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  36 
هـا، صـدا و سـیما،      که در خبرگـزاري گرددشاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
هـا   ها، موسسات و تمامی جراید سراسري و محلی و روابط عمومی           نامه  نشریات، هفته 

  .نماید اعم از دولتی و خصوصی فعالیت می
  کاربردي- ز آموزش علمیمرک

   خبر مشهد

-  -  +  36 
هـا، صـدا و سـیما،      که در خبرگـزاري گرددشاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
ها اعم  روابط عمومیها، موسسات و تمامی جراید سراسري، محلی و   نامه نشریات، هفته

  .نماید از دولتی و خصوصی فعالیت 
  .باشد مات سلف سرویس بدون یارانه می ارایه خد:شرایط اختصاصی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خبرنگاران

  .گردد ظهر تشکیل می از ها در بعد  براي دانشجویان شاغل کالس-1 :شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازمان مدیریت صنعتی 

  يخراسان رضو

 نفر براي هرکدرشته 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس-1: شرایط اختصاصی 99  -  -  -
  .گردد ها در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می  کالس-2. باشد می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1سبزوار 

-  -  -  20 

 گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي صـنعتی،          شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
نمایـد   بازرگانی و تولیدي اعم از دولتی یا خصوصی که به نوعی خدماتی را ارایـه مـی         

  .  باشدکار  بهمشغول 
صورت خودگردان و محدود   خوابگاه فقط مختص خواهران و به-1 :شرایط اختصاصی

ظهـر   از هاي شاغلین در بعد     در صورت امکان کالس    -2. گردد   مرکز تأمین می    با نظر 
  .دشو برگزار می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2سبزوار 

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی 99  +  -  -
 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعتی -شرکت خدمات علمی

  )مشهد(خراسان رضوي 

-  +  -  52 
صورت قراردادي یا پیمـانی در        گردد که به  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

هاي خراسان رضوي، شمالی  هاي صنعتی در استان   دهاي صنعتی، با اولویت شهرك    واح
  .کار باشد و جنوبی مشغول به

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي صنعتی  شرکت شهرك

  خراسان رضوي

+  -  +  20 

،  هـاي صـنعتی   گردد که در یکی از شـرکت       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .باشدکار  بهاعم از دولتی و خصوصی مشغول تی و خدما بازرگانی ،تولیدي

، %50 به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر رشته بـه ترتیـب       -1: شرایط اختصاصی 
  . شـود  نـام پودمـان بعـد داده مـی     تخفیف شهریه ثابـت در زمـان ثبـت     % 20و  % 30
  . هاي خودگردان معرفـی خواهنـد شـد     خواهران غیربومی جهت استفاده از خوابگاه  -2
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-3

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت فراز صنعت آیریا

 در بخش دولتی یا خصوصی تابع گردد که شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 55  -  -  -
  .هاي درخواستی باشد در رشته) دولتی یا قانون کار(هاي استخدامی یکی از نظام

  کاربردي- میمرکز آموزش عل
  شرکت مخابرات خراسان رضوي

  کاربردي–مرکز آموزش علمی   .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی 99  +  -  -
  شرکت یکدانه شرق

-  -  +  99 
بـومی خوابگـاه فـراهم     این مرکز براي تمامی دانشجویان غیـر     -1 :شرایط اختصاصی 

ارایه خدمات سلف سرویس بدون  -2 .باشد خودگردان می و خوابگاه برادران    نماید  می
   .باشد یارانه می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري جغتاي

-  -  +  21 
هـا،    نداري، فرمانـداري  گـردد کـه در اسـتا        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

ورد هاي خصوصی در راستاي رشته م ادارات و شرکتنهادها و ، ها سازمانها،  شهرداري
  .کار باشد صورت رسمی، پیمانی و قراردادي مشغول به پذیرش به

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري مشهد

+  +  +  20 

 ، هاي صـنعتی، خـدماتی   گردد که در بخش   شاغل به فردي اطالق می     : تعریف شاغل 
  .باشدکار  بهمرتبط مشغول کشاورزي و یا اداري 

  . باشـند  دانشجویان غیربومی مجاز به اسـتفاده از خوابگـاه مـی          -1: شرایط اختصاصی 
شدگان هر رشـته    چنانچه پذیرفته-3. باشد  نفر می20  ها  حدنصاب برگزاري دوره -2

بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي درسـی مـصوب نداشـته            
بایست به تشخیص شوراي آموزشی مرکز مجري برخی از دروس        اد می د این افر  نباش

 نسبت به انتخاب واحدهاي گاه  آنصورت تقویتی گذرانده و      هپایه و زبان انگلیسی را ب     
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4.دندرسی اقدام نمای

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تربت جامصنعت غذا 

 که در صدا و سیما، نشریات، موسسات گرددشاغل به فردي اطالق می: ف شاغلتعری 36  -  -  -
  .باشد کار  در حرفه مرتبط مشغول به) اعم از دولتی و خصوصی(و ادارات 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   1فرهنگ و هنر واحد 
  خراسان رضوي

-  -  +  31 
شـتغال در حـوزه     گردد کـه داراي سـابقه ا      شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  . خصوصی باشدیاهاي دولتی   خدمات اجتماعی در بخش وفرهنگ و هنر و مدیریت
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   2فرهنگ و هنر واحد 
 خراسان رضوي

خراسان 
  رضوي
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  پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مقطع ال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  41 

 شـرکت   وایی،شاغل به کلیه کارکنان مرکز آموزش فنون و خدمات ه   : تعریف شاغل 
هـاي هواپیمـایی اعـم از رسـمی، پیمـانی و قـراردادي        هاي کـشور و شـرکت     فرودگاه
  .گردد اطالق می) نظامی و غیرنظامی(هاي هواپیمایی دولتی و یا غیردولتی  آژانس

بایست از سالمت کامل جسمانی برخوردار  کنندگان می  شرکت-1: شرایط اختصاصی
معاینات الزم به وایی سازمان هواپیمایی کشوري هبعد از قبولی توسط پزشک باشند و 

با کارکنان رسمی مرکز آموزش فنون و خدمات پذیرش  اولویت -2 .عمل خواهد آمد
 کـه در هـر پودمـان    ی به دانشجویان-3. باشد  سال می15هوایی با سابقه کار حداقل     

.                 خواهد شدتخفیف شهریه داده % 10 داشته باشند در همان پودمان 19معدل باالتر از 
  .بایست از لباس فرم استفاده نمایند  دانشجویان در طول تحصیل می-4

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فنون و خدمات هوایی

-  -  -  41 

ها و یا نهادها و  گردد که در یکی از شرکت       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي غیر  و یا شرکت) نظامی نظامی و یا غیر (دولتی   یا غیرهاي هواپیمایی دولتی و آژانس

  . کار باشد هواپیمایی مرتبط با رشته درخواستی مشغول به
مورد تأیید مرکز  بایست از نظر پزشکی شدگان می کلیه پذیرفته  -1: شرایط اختصاصی

احـراز   بدیهی اسـت در صـورت عـدم   . دنطب هوایی سازمان هواپیمایی کشوري باش
   پذیرفته شده نخواهدنام  گونه مسئولیتی در ثبت     یت پزشکی، مرکز آموزش هیچ    صالح
د در همان ن داشته باش19 معدل باالتر از  پودماندانشجویانی که در هر به -2. داشت
تحـصیل    دانـشجویان در طـول  -3. شـد  شـهریه داده خواهـد   تخفیف% 10  پودمان

هـاي هواپیمـایی در    التحصیالن رشـته   فارغ-4 .بایست از لباس فرم استفاده نمایند    می
توانند در امتحانات استاندارد هواپیمایی کشوري شرکت نمایند مگر آن   پایان دوره نمی

هاي دروس تخصصی را به صورت جداگانـه گذرانـده و         که اختالف ساعات سیالبس   
  .گواهینامه مخصوص دریافت نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهد فنون و خدمات هوایی م

+  -  +  20 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 
صنعتی و بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی تحت پوشش بیمه، سابقه کار داشته باشد  

  .و یا از طرف یکی از واحدهاي مذکور داراي مجوزهاي قانونی بورسیه گردد
بعـدازظهرها و روزهـاي    رالمقـدور د  ن حتـی هاي شاغلی   کالس -1: شرایط اختصاصی 

 چنانچـه  -3. باشد نفر می15ها  حدنصاب تشکیل دوره-2. تعطیل برگزار خواهد شد   
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي               پذیرفته

بایست به تشخیص شوراي آموزشی مرکـز   درسی مصوب نداشته باشند این افراد می      
 گـاه  آني برخی از دروس پایه و زبان انگلیسی را به صورت تقـویتی گذرانـده و        مجر

  بومی جهت استفاده از  خواهران غیر-4. دننسبت به انتخاب واحدهاي درسی اقدام نمای
 دانشجویان ممتاز پس از پایان تحصیل، -5. هاي خودگردان معرفی خواهند شد خوابگاه

هاي گـروه کارخانجـات پـارت    خدام در شرکت  براساس ضوابط گروه، در اولویت است     
 به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هـر رشـته و هـر    -6 .الستیک قرار خواهند گرفت 

تخفیف % 20و % 30، %50 در پایان دوره به ترتیب  16پودمان به شرط معدل باالي      
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-7.شهریه داده خواهد شد

  کاربردي- زش علمیمرکز آمو
  الستیک  گروه کارخانجات پارت

-  -  -  56 
سال سابقه کار در آستان  حداقل سهگرددکه شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

وقـت   صورت رسمی، پیمانی و یا قـراردادي تمـام   قدس رضوي یا موسسات وابسته به   
  .داشته باشد

  .خواهد آمدعمل  به مصاحبهشدگان  از پذیرفته: شرایط اختصاصی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
معاونت توسعه، مدیریت و 

  آستان قدس رضويپشتیبانی 

+  +  +  28 

و پیمانی ) پایور(کارکنان رسمی گردد که از  شاغل به فردي اطالق می  :تعریف شاغل 
  . باشدناجا

سـهمیه آزاد در    ش   پذیر  در  همسر و فرزندان نیروي انتظامی     -1: شرایط اختصاصی 
 ساله به ناجا  30 سهمیه شاغل تعهد خدمت شدگان در  پذیرفته-2 .باشند میاولویت 

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3.خواهند داشت

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نیروي انتظامی خراسان رضوي

-  -  -  30 

گردد که توسط سازمان میـراث فرهنگـی و    شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
  .د شواتحادیه هتلداري و یا مراکز اقامتی به این مرکز معرفی

به خاطر اهمیت زبـان انگلیـسی و دروس پایـه بـه تـشخیص        -1: شرایط اختصاصی 
شوراي آموزشی واحدهایی به صورت پیش نیاز عالوه بر دروس سرفصل ارایه خواهد    

ر هنگـام    د -3.  سالمت جسمی افراد باید مورد تأیید مراجع ذیـصالح باشـد           -2.شد
ها  ت تشکیل کالس ساع-4. باشند ده از لباس فرم میتحصیل دانشجویان ملزم به استفا

 .باشد صبح و بعدازظهر در طول هفته می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هتلداري و جهانگردي پردیسان

-  -  -  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا            گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5ادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي قرارد

  .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش -1: شرایط اختصاصی

. امی است موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الز-2. باشد  سال می20
بایست از توانـایی   ها می هاي جمعیت هالل احمر استان  متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیت هـالل احمـر   -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان خراسان رضوي

-  -  +  55 
هاي دولتـی یـا     که در یکی از سازمان  گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  .کار بوده و مشمول قانون کار باشد غیردولتی مشغول به
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  موسسه آموزش عالی آزاد 
 خوارزمی خراسان رضوي

خراسان 
  رضوي
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  پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مقطع تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

ه صورت خودگردان و تحـت نظـارت مرکـز در اختیـار         خوابگاه ب : شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  .گیرد دانشجویان قرار می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  2بجنورد 

-  -  -  15 

مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
ستندات و سوابق و داراي مکار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول     

  .باشدفعالیت 
 نفر براي هـر کدرشـته   15نام حداقل    ها ثبت   شرط تشکیل کالس  : شرایط اختصاصی 

  . باشد می

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان خراسان شمالی

+  -  +  57 
ها   که در صنوفی که مورد تأیید اتحادیهگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  .باشد می کار  باشد مشغول به ور صنفی و مجامع ام

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جاجرم

+  -  -  99 

 نفـر بـراي هـر     15نـام حـداقل    هـا ثبـت   شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  علمیشدگان هر رشته بنیه  چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ی خراسان شمالی جهاد دانشگاه

-  -  -  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
  .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

مت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش  حداکثر سابقه خد-1: شرایط اختصاصی
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است-2. باشد  سال می20
بایست از توانـایی   ها می هاي جمعیت هالل احمر استان    متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیت هـالل احمـر     -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
  .شدگان ندارد سئولیتی درخصوص استخدام پذیرفتهم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان خراسان شمالی

خراسان 
  شمالی

-  -  -  15  

مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول     

  .باشدفعالیت 
عالوه  بر نداشتن مشکل      یمربی پیش دبستان    متقاضیان در رشته    : شرایط اختصاصی 

  . برخوردار باشند کاملبایست از سالمتی جسمانی میگویایی، 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان خوزستان

-  -  -  58  

حـدهاي کـارگري و     کـه در وا   گـردد     اطـالق مـی   کارگرانی  به  شاغل  : تعریف شاغل 
هـاي وابـسته حقـوق     کار باشند و از کارفرما یا دولت یا سـازمان         هکارمندي مشغول ب  

  . دریافت دارند
 وسـیله ایـاب و    -2. باشـد    پذیرش مختص داوطلبان بومی می     -1: شرایط اختصاصی 

  .براي دانشجویان فراهم استذهاب جهت مجتمع کارگاهی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ی کارگران جامعه اسالم

 استان خوزستان

+  -  +  99  

 نفـر بـراي هـر     15نـام حـداقل    هـا ثبـت   شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

ارایه خدمات سلف سرویس  -3.نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند
  .باشد بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی اهواز

-  -  -  36  
مطبوعـات،   (هـا   د کـه در رسـانه  گـرد شـاغل بـه فـردي اطـالق مـی     : تعریف شاغل 
ها و نهادها متناسب با رشته  سازمان  و یا روابط عمومی...) ها و صدا و سیما و خبرگزاري

  .باشدکار  بهمورد نظر مشغول 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خبر اهواز

  خوزستان

ارایـه خـدمات سـلف     -2.باشـد  مـی خوابگاه مختص خواهران  -1 :شرایط اختصاصی   99  +  -  +
  .باشد  بدون یارانه میسرویس

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ابهر

-  -  -  15  
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول     
  .باشدفعالیت 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  زیستی استان زنجانبه

-  -  +  99  

 نفـر بـراي هـر     15نـام حـداقل    هـا ثبـت   شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی 
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و  چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به  افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آنگذرانده و  ز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانیتشخیص مرک

ارایـه خـدمات سـلف        -3 .نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقـدام نماینـد         
  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی زنجان

-  -  +  22  
یکـی از واحـدهاي صـنفی یـا         گردد که در    شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  .کار باشد صنعتی مشغول به
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت سهامی عام صنعتی مینو

-  +  +  59  
از پرسـنل رسـمی یـا قـراردادي         گردد که   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  .باشدکار  به مشغول مرتبط با رشته انتخابیمعادن روي هاي گروه توسعه  شرکت
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت کالسیمین

  زنجان
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  پودمانیهاي  دوره ناپیوسته کارشناسیمقطع تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

ارایـه خـدمات سـلف       -2.باشـد   خوابگاه مختص خواهران می    -1 :شرایط اختصاصی   99  +  -  -
  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  زنجان  صایین قلعهشهرداري 

-  -  -  15  

مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول 

  .باشدفعالیت 
وز الزم را جهت حضور شاغلین دولتی در صورت پذیرش باید مج : شرایط اختصاصی 

  .هاي درس داشته باشند در کالس

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهر استان سمنان بهزیستی مهدي

-  -  +  99  

 نفـر بـراي هـر      15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 اخذ و  الزم را جهت شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به  گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

 پـذیرش در رشـته               -3 .نسبت به انتخـاب واحـدهاي درسـی مـصوب اقـدام نماینـد         
 ارایه خـدمات سـلف      -4.باشد  به صورت بومی می    گرایش علوم ثبتی   حقوق قضایی 

  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی سمنان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی  99  +  +  +
  جهاد کشاورزي سمنان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ه خدمات سلف سرویس بدون یارانه میارای: شرایط اختصاصی  99  +  -  +
  )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

 ارایـه خـدمات سـلف     -2.باشـد    مـی  مختص برادران خوابگاه   -1 :شرایط اختصاصی   99  +  -  +
  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

 ارایـه خـدمات سـلف       -2. باشـد    می مختص برادران خوابگاه   -1 :شرایط اختصاصی   99  +  -  -
  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  -  99  -  -  +
  شرکت پالنده صاف

-  -  +  99  
 نیروهـاي تکنیـسین وکارشـناس در     دلیل نیاز همیشگی بـه      به -1: شرایط اختصاصی 

           . باشـند  ، در اولویـت اسـتخدام مـی      التحـصیالن   فـارغ کارخانجات گروه غرب اسـتیل      
 در 17سال تحصیلی به سه نفر از دانشجویان ممتاز داراي معدل باالي   در هر نیم  -2

 تخفیف شهریه اعطـا % 10و % 15، %20هر رشته تحصیلی، نفر اول تا سوم به ترتیب     
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3.خواهد شد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت غرب استیل

.      باشـد  وسیله ایاب و ذهاب به شاهرود و بالعکس موجود مـی   -1 :شرایط اختصاصی   99  +  +  -
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  داري بیارجمندشهر

  سمنان

-  -  +  15  

شـاغل بـه    گرایش سوانح طبیعیمدیریت امداد در سوانح در رشته   :تعریف شاغل 
یـا غیردولتـی تحـت    مراکـز دولتـی   گردد که در ادارات بهزیستی و فردي اطالق می 

، وزارت بهداشـت   در جمعیت هالل احمر، وزرات کـشور  یانظارت سازمان بهزیستی    
و کار  بهمشغول نشانی و واحدهاي تابعه آنان  مان آتش درمان و آموزش پزشکی، ساز    

  .داراي مستندات و سوابق فعالیت باشد
مراکـز  گردد کـه در ادارات بهزیـستی و   شاغل به فردي اطالق می ها  در سایر رشته  

و داراي مستندات و کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول   دولتی  
  .باشدسوابق فعالیت 

  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: اختصاصیشرایط

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان 
  سیستان و بلوچستان

-  -  -  99  
 نفـر بـراي هـر      15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

یه علمی الزم را جهت اخذ و شدگان هر رشته بن چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد
بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

   .نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  زاهداناهی جهاد دانشگ

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می:شرایط اختصاصی  99  +  +  +
  چابهار

-  -  -  19  

گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـارگر  کـار و عـضو خانـه     صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه       

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
شدگان هر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت        چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست با  گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می
  . برانـی بگذراننـد  مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت ج    مرکز آموزش  تشخیص  

توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-2
 ارایـه  -3 . شـوند منـد  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه    %  70 تا سقف    پودمانهر  

شدگان شاغل عضو در   کلیه پذیرفته-4. باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می   
% 50رو، مکانیک و تاسیسات و زیرگروه امور صـنفی از تخفیـف         زیرگروه صنایع خود  

  .باشند شهریه ثابت برخوردار می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد زاهدان

سیستان و 
  بلوچستان
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  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  60  
 یـا   دولتـی هاي سازمانگردد که در یکی از   شاغل به فردي اطالق می  :تعریف شاغل 

  هاي مرتبط از تخـصص  ینهکار باشد و در زم وقت مشغول به    صورت تمام   غیردولتی به 
  .جامعی برخوردار باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1هدان از

-  -  +  99  
االمکان در نوبت عصر و ایام تعطیل  ها براي شاغلین حتی  کالس-1 :شرایط اختصاصی

 ارایـه  -3. گـردد   خوابگاه از طریق بخش خـصوصی تـأمین مـی          -2. دگرد  برگزار می 
  .باشد سلف سرویس بدون یارانه میخدمات 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2زاهدان 

در حرفه  گردد که در بخش فرهنگ و هنر      شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل   31  -  -  -
  .باشدکار  بهمنطبق با رشته انتخابی مشغول 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد

سیستان و 
  بلوچستان

خوابگاه تنها به دانشجویان دختر و از طریق بخـش خـصوصی     -1 :صاصیشرایط اخت   99  +  -  +
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2.گردد واگذار می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 آباده

-  -  -  17  
 که از پرسنل رسمی، پیمانی، قـرارداد  گرددشاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 

هـا و   هـا، شـرکت   هاي دولتی و ادارات، سازمان ی شاغل در دستگاه   کار معین یا شرکت   
  .هاي دولتی باشد دفاتر وابسته به دستگاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اداره کل دادگستري استان فارس

-  -  -  15  
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  به سازمان بهزیستی مشغول یا غیردولتی تحت نظارت
  .باشدفعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان فارس

خوابگاه از طریق بخش خـصوصی و بـا ظرفیـت محـدود بـه              -1: شرایط اختصاصی   99  +  -  +
  .اشدب ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 .گیرد دانشجویان دختر تعلق می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پاسارگاد

-  -  -  99  
 نفـر بـراي هـر      15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد
بایست به  د می افرا گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی شیراز

-  -  +  19  

 گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،          اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه       

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیـل        شاغلین حتی  يها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

علمـی الزم را جهـت   شـدگان هـر رشـته بنیـه         چنانچه پذیرفته  -2. گردد برگزار می 
بایست با  گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می

         . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آموزش  تشخیص  
توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

ارایـه   -4.  شـوند منـد  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه    %  70سقف   تا   پودمانهر  
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد شیراز

-  -  -  36  
هـا شـامل     گـردد کـه در یکـی از رسـانه           شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل 
هـاي دولتـی و خـصوصی       ابط عمومی بخش  ها، صداو سیما، مطبوعات و رو       خبرگزاري

  .فعالیت داشته باشد
   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خبر شیراز

ارایـه   -2.باشد  وسیله ایاب و ذهاب به صورت خودگردان می        -1 :شرایط اختصاصی   99  +  +  -
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  علوم پزشکی کوار

-  -  +  61  

شاغل  ) ICT ( ارتباطات و فناوري اطالعات  مخابرات و هاي در رشته: عریف شاغلت
 که در زمینـه الکترونیـک، مخـابرات، کـامپیوتر و فنـاوري          گرددبه فردي اطالق می   

  شاغل بـه فـردي اطـالق    زار فا ماشین  در رشته. کار باشد   مشغول به  ICTواطالعات  
افزار سابقه  زي یا ساخت و تولید و یا ماشینسا   که در زمینه مکانیک یا قالب      گرددمی

  .کار داشته باشد
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   شیراز- کارخانجات مخابراتی ایران

-  -  -  99  
 خـواهران  صمخـت  خوابگاه با مشارکت بخش خصوصی و فقط   -1: شرایط اختصاصی 

 وسیله ایـاب و ذهـاب بـا مـشارکت بخـش       -2  . است  و به صورت محدود    میبو  غیر
  . گردد خصوصی ارایه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کازرون

خواهران و توسط بخـش خـصوصی تـأمین         ص  مختخوابگاه صرفاً   : شرایط اختصاصی   99  -  -  -
  .شود می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  الرستان

سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب از طریق بخـش خـصوصی              :شرایط اختصاصی   99  -  -  -
  .گردد ارایه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي صدرا مجتمع گلخانه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .گردد سرویس ایاب و ذهاب از طریق بخش خصوصی ارایه می: شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  1مرودشت 

  فارس

-  +  +  63  
 به صورت رسمی یا قراردادي گردد که اطالق میشاغل به فردي: تعریف شاغل

  .کار باشد مشغول به
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 الموت

  قزوین



 54

پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطع  مجريتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی): 4(جدول شماره ادامه   
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  20  

دولتی، صنعتی،  که در یکی از واحدهاي گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
) اعـم از دولتـی و غیردولتـی    ( توزیعی، تعاونی و یا صنوف       تولیدي، بازرگانی، خدماتی،  

  .کار باشد مشغول به
المقدور در نوبت عصر و ایـام تعطیـل    هاي شاغلین حتی   کالس -1: شرایط اختصاصی 

هـاي خـودگردان     دانشجویان غیربومی جهت استفاده از خوابگـاه       -2. گردد  برگزار می 
پـذیر خواهـد    صورت اقساط امکان به پرداخت شهریه دانشجویان  -3. شوند  معرفی می 

  .عمل خواهد آمد ایاب و ذهاب مساعدت الزم بهوسیله  در تأمین -4. بود

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تاکستان

-  -  +  19  

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر          غول بـه  صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مش       

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایـام تعطیـل     شاغلین حتیيها  کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شـدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                 چنانچه پذیرفته  -2. گردد برگزار می 
بایست با   مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می  گذراندن برخی از واحدهاي درسی    

             . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد           مرکز آموزش   تشخیص  
توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

ارایـه   -4.  شـوند  نـد م  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70 تا سقف    پودمانهر  
   .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد قزوین

+  -  +  20  

 کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،     گـردد شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .کار باشد صنعتی، بازرگانی، اداري، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به

المقدور در نوبت عصر و ایـام تعطیـل    هاي شاغلین حتی   کالس -1: اختصاصیشرایط  
 به -3. گردند هاي طرف قرارداد معرفی می    دانشجویان به خوابگاه   -2. شود  برگزار می 

  .گـردد  تخفیف شهریه تعلق مـی % 20دانشجویان اول تا سوم هر رشته در هر پودمان     
ی یک طرح مبتنی بـر کـار آفرینـی    هاي تحصیل  به دانشجویانی که در طی پودمان     -4

تخفیف شهریه در پودمان بعـد      % 30ارایه و در شوراي استانی مورد تأیید قرار گیرد          
التحصیالن ممتاز هر دوره در صورت نیاز بـراي اسـتخدام در          فارغ -5. گیرد  تعلق می 

 ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه -6. گردند مراکز صنعتی شهرستان معرفی می
  .اشدب می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت صنعتی مهرام

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .  امکان پرداخت شهریه به صورت اقساط وجود دارد:شرایط اختصاصی  99  +  +  +
  شرکت لوازم خانگی پارس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  -  99  -  -  +
  شهرداري قزوین

گردد که در بخش خدمات و صنعت مشغول   می شاغل به فردي اطالق:تعریف شاغل  22  -  +  -
  .فعالیت باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 علوم و فنون قزوین

-  -  -  20  

د کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،     گـرد  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
صنعتی، بازرگانی، اداري، خدماتی، توزیعی و یا صنفی اعـم از دولتـی و خـصوصی بـه               

  .کار باشد یا قراردادي مشغول بهصورت رسمی 
  . شـود  صـورت خـودگردان ارایـه مـی     وسیله ایاب و ذهاب بـه     -1: شرایط اختصاصی 

 ارایه خـدمات سـلف سـرویس    -3.باشد  سال می 30شدگان    ن پذیرفته  حداکثر س  -2
  .باشد بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )پویش پارت سیمین(کاسپین 

        .بایست بومی اسـتان قـزوین باشـند     شدگان شاغل می      پذیرفته -1 :صاصیشرایط اخت   99  +  -  +
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-2

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 نیرو محرکه

-  -  -  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی و       گـردد شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل 
هـاي    یا کارکنان رسمی، پیمانی و قـراردادي سـازمان  قراردادي جمعیت هالل احمر و   

 سال 7 سال متوالی و یا 5عضو نظام در مدیریت بحران کشور و یا از افرادي که داراي 
  .باشند ) با تأیید سازمان داوطلبان(متناوب سابقه داوطلبی در جمعیت هالل احمر 

 جهت پذیرش  حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت،-1: شرایط اختصاصی
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است-2. باشد  سال می20
بایست از توانایی جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر   متقاضیان می-3

  .شدگان ندارد  جمعیت هالل احمر مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته-4. باشند

  ديکاربر- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان قزوین

  قزوین

-  -  -  12  
ها و تمامی سازمانبخش دولتی یا خصوصی در ی که  کارمندان شاغل به:تعریف شاغل

هـا، سـازمان بازرسـی،      سازمان زنداندادگستري، ثبت،( قضاییه    قوه ادارات وابسته به  
ون و نهادهـاي مـرتبط همچـ      ) ، دفاتر اسناد و وکـال     تعزیرات حکومتی پزشکی قانونی،   

  .گردد اطالق میباشند،  مشغول به کار میضابطان عام و خاص به تشخیص دادگستري

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اداره کل دادگستري استان قم

-  -  -  99  

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  بنیه علمیشدگان هر رشته  چنانچه پذیرفته -2. باشد می

بایـست بـه     افــراد مـی   برخی از واحدهاي درسی مصـوب نداشته باشند، ایـن قبیـل         
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

مختص داوطلبان  پذیرش -3 .نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند      
  . باشد بومی می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی قم

  قم
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  پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و ا): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

سیله و
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

ارایـه   -2.باشـد   مـی  به صـورت بـومی       فقطپذیرش خواهران    -1: شرایط اختصاصی   99  +  -  -
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي قم

-  -  -  21  
ها و شوراهاي اسالمی  ري که در شهرداگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  . کار باشد  استان قم مشغول بهيشهر و روستا

  . باشد صورت بومی می پذیرش خواهران فقط به: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري قم

-  -  -  65  

 قـراردادي ادارات و نهادهـاي دولتـی و         یـا کنان رسـمی    کار  به شاغل   :تعریف شاغل 
ح اعم از سپاه، ارتش، نیروي انتظامی و وزارت دفاع و اعـضاي          کارکنان نیروهاي مسل  

  .گردد فعال و عادي بسیج اطالق می
 از -2 .باشـد  مـی بـه صـورت بـومی    فقـط   پـذیرش خـواهران      -1: شرایط اختصاصی 

  .آید عمل می  بهمصاحبهشدگان  پذیرفته

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهید محالتی قم

-  -  -  30  

گردد که در سازمان میراث فرهنگی، صنایع به فردي اطالق می شاغل :تعریف شاغل
دستی وگردشگري یا در یکی از مراکزي که به نحوي از این سازمان مجـوز فعالیـت               

باشند اعم از خصوصی یا دولتی یا تعـاونی   دارند یا به نحوي با این سازمان مرتبط می      
  .باشدکار  بهمشغول 

   .باشد میصورت بومی  بهخواهران فقط پذیرش : شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع دستی استان قم

-  -  -  31  
شاغل به فردي اطالق می گردد که بـه صـورت رسـمی، پیمـانی یـا              : تعریف شاغل 

قراردادي در مراکز وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یا در حوزه فرهنگ و 
  .کار باشد هنر مشغول به
  . باشد می بومی مختص داوطلبانپذیرش : صیشرایط اختصا

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فرهنگ و هنر واحد قم

-  -  -  99  
شـدگان     پذیرفتـه  -2.باشد  بومی می مختص داوطلبان    پذیرش   -1: شرایط اختصاصی 

              هـا در   کـالس  -3.بایست از سالمت کامـل جـسمانی و روانـی برخـوردار باشـند               می
  .شود تشکیل میاز ظهرها بعد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  موسسه فرهنگی اقتصادي زائر

-  -  +  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا            گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 

  .باشد الل احمر داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان ه
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش -1: شرایط اختصاصی

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است-2. باشد  سال می20
بایست از توانـایی   ها می هاي جمعیت هالل احمر استان  متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیت هـالل احمـر   -4. د هرگونه معلولیت موثر باشند    جسمی الزم برخوردار و فاق    
ارایه خدمات سلف سرویس  -5 .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  .باشد بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان قم

  قم

-  -  -  12  
کردستان گردد که در دادگستري کل استان  شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل

ها و پزشکی  سازمان زندان، اداره ثبت اسناد و امالك، و سازمان قضایی نیروهاي مسلح
 کـارمعین و  روي رسمی، رسمی آزمایشی، پیمـانی، قانونی استان کردستان به عنوان نی    

  .باشد کار  قراردادي مشغول به

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اداره کل دادگستري 
 استان کردستان

-  +  -  15  

شـاغل    گرایش سوانح غیرطبیعی   مدیریت امداد در سوانح   در رشته    :تعریف شاغل 
یا غیردولتـی تحـت   مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و       به فردي اطالق می   

، وزارت بهداشـت   در جمعیت هالل احمر، وزرات کـشور     یانظارت سازمان بهزیستی    
و کار  بهمشغول  و واحدهاي تابعه آنان   نشانی  درمان و آموزش پزشکی، سازمان آتش     
  .داراي مستندات و سوابق فعالیت باشد

مراکـز  گردد کـه در ادارات بهزیـستی و   شاغل به فردي اطالق می    ها  در سایر رشته  
و داراي مستندات و کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول      دولتی  

  .باشدسوابق فعالیت 

  ربرديکا- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان کردستان

ها در صبح و   کالس-2. دباش  صورت خودگردان می   خوابگاه به  -1: شرایط اختصاصی   99  -  -  -
 .گردد عصر از شنبه تا چهارشنبه برگزار می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی سنندج

ر یکی از واحـدهاي دولتـی و یـا     که دگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل   60  -  +  -
  .کار باشد وقت مشغول به صورت تمام خصوصی به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سقز

 که در یکـی از واحـدهاي دولتـی یـا          گردد  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل   60  -  -  -
  .کار باشد وقت مشغول به صورت تمام خصوصی به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ندرهشهرداري دیوا

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  -  99  -  +  -
  1قروه 

  کردستان

-  -  -  99  

 نفـر بـراي هـر        15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می  قبیلگذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این
 گاه آن گذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- کز آموزش علمیامر
   زرندجهاد دانشگاهی

  هی کرماندانشگاجهاد 
  کرمان
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پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطع  اختصاصی، کد اشتغال و اتعریف شاغل، شرایط): 4(جدول شماره ادامه   
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  12  

ي، مانی، شـرکتی، روزمـزد، قـرارداد       شاغل به کلیه کارکنان رسمی، پی      :تعریف شاغل 
دادگـستري، اداره ثبـت   (هاي وابسته به قوه قضاییه   کار معین و امریه سازمان     قرارداد

ها، سازمان بازرسی، پزشـکی قـانونی، دادسـراي ویـژه             اسناد و امالك، سازمان زندان    
ي ها در استانو کارکنان تعزیرات حکومتی ) روحانیت و سازمان قضایی نیروهاي مسلح
  .گردداطالق می ، فارس و یزد کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان

المقـدور در نوبـت عـصر و ایـام تعطیـل       هـا حتـی    کلیه کالس-1: شرایط اختصاصی 
هـاي وابـسته قـوه قـضاییه         به کلیه کارکنان سـازمان     -2. گردد  برگزار می ) آخرهفته(
.          عطـا خواهـد شـد     تخفیـف شـهریه در هـر پودمـان ا         % 20) براساس تعریف شاغل  (
و % 15، % 20 به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر دوره و رشته تحصیلی به ترتیب           -3

  .تخفیف شهریه اعطا خواهد شد% 10

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دادگستري استان کرماناداره کل 

   کاربردي- وزش علمیمرکز آم  .باشد میمختص داوطلبان بومی پذیرش : شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  استانداري کرمان

-  -  +  25  
کارکنان قراردادي یا رسمی که  گردد که از      فردي اطالق می   شاغل به    :تعریف شاغل 

هـاي    بنگـاه ، مراکز خدماتی،کارخانجاتها،  وقت در شرکت    وقت یا پاره    نیمهبه صورت   
  .کار باشند هاي ذیربط مشغول به اقتصادي و سازمان
  .باشد رایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه میا :شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بلداالمین

-  -  +  15  
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول        
  .باشدفعالیت 
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می :اختصاصیشرایط 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می :شرایط اختصاصی  99  +  -  -
  حوزه هنري واحد کرمان

+  -  +  19  

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،        اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مـشغول بـه   

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایـام تعطیـل     شاغلین حتی يها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شـدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                  انچه پذیرفته  چن -2. گردد برگزار می 
بایست با  گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        

        . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد             مرکز آموزش   تشخیص  
توانند در   میکارگرخانه  شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

ارایـه   -4.منـد شـوند     بهـره شهریه ثابت از تخفیف شهریه      %  70 تا سقف    پودمانهر  
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد رفسنجان 

+  -  +  19  

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،        اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مـشغول بـه   

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
شدگان هر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست با   افراد میگذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل        
  . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد             مرکز آموزش   تشخیص  

توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-2
ارایـه   -3.  شـوند منـد  بهـره شهریه ثابت از تخفیف شهریه %  70 تا سقف  پودمانهر  

شدگان شاغل عضو در      کلیه پذیرفته  -4 .باشد  ارانه می خدمات سلف سرویس بدون ی    
% 50زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک و تاسیسات و زیرگروه امـور صـنفی از تخفیـف       

  .باشند شهریه ثابت برخوردار می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد کرمان

هاي دولتی و یـا   از ارگانگردد که در یکی   شاغل به شخصی اطالق می   :تعریف شاغل   17  -  -  +
  .کار باشددر یکی از واحدهاي تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی مشغول به

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خدمات جهانگردي استان کرمان

-  -  -  99  
در نوبت عصر برگزار المقدور  حتیشدگان شاغل  هاي پذیرفته  کالس:شرایط اختصاصی

هـا در   شدگان سهمیه آزاد، کـالس  یدن پذیرفتهشود و در صورت به حدنصاب رس    می
  .نوبت صبح نیز برگزار خواهد شد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازمان بازرگانی استان کرمان

-  -  -  21  

گـردد کـه در اسـتانداري، فرمانـداري،         شاغل به فـردي اطـالق مـی       : تعریف شاغل 
 خـصوصی در    ،مـومی هاي وابسته به بخش دولتـی ع        ها و شرکت    ها، سازمان   شهرداري

حرفه منطبق با رشته انتخابی به صورت رسمی، قراردادي و استخدام موقت مشغول به 
   .کار باشد

به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر رشته و پودمان بـه ترتیـب          : شرایط اختصاصی 
  .تخفیف شهریه داده خواهد شد% 10و % 15، 20%

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
هاي  رداريسازمان همیاري شه

  استان کرمان

گردد کـه از کارکنـان قـراردادي، پیمـانی،             شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل   17  -  -  -
  . جنوب استان کرمان و یا زیر مجموعه آن باشدهاي دولتی سازمان  استخدامی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کهنوج

-  -  -  24  
 در شرکت سهامی مخابرات استان گردد که شاغل به فردي اطالق می  :تعریف شاغل 

  .باشدکار  بهمشغول   در مخابراتسال سابقه بیمه  با یککرمان
  .باشد  میبومی پذیرش مختص داوطلبان :شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   کرمانمخابرات

  کرمان
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  پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مقطع ز آموزشی مجري تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراک): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  26  

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا         گـردد شاغل به فردي اطالق می    :  تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5عیت هالل احمر باشد و یا داراي قراردادي جم

  .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش   -1: شرایط اختصاصی 

. ت موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی اس  -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان       متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کرمان  هالل احمر استان کرمان

-  -  -  55  
ها، نهادها و   که در یکی از سازمانگردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

صورت رسمی، پیمانی و قراردادي و یا در بخش خصوصی تحت  موسسات دولتی به
  .کار باشد پوشش قانون کار در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به

% 20در هر پودمان به دانشجویان ممتاز نفر اول در هر رشته : شرایط اختصاصی
  .تخفیف شهریه داده خواهد شد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اسالم آباد غرب

-  -  +  99  

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی     چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می
بایست به تـشخیص    افراد می خی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل  بر

 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی         
ارایه خدمات سـلف سـرویس بـدون     -3.انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند  

  .باشد یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 اد دانشگاهی کرمانشاهجه

 برگـزاري  -2.باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می     -1: شرایط اختصاصی   99  +  -  -
  .باشد ها صبح و بعد از ظهر می کلیه کالس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه

-  -  +  99  
  %10 سال بعـد  سال، براي نیم مهر نی به دانشجویان رتبه اول در   -1: شرایط اختصاصی

در صـورت کمبـود فـضاي آموزشـی تعـدادي از           -2 .د خواهد شـ   دادهتخفیف شهریه   
ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانـه   -3.گردد ها در شیفت صبح برگزار می  کالس
  .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

-  -  -  26  

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد  به فردي اطالق مـی    شاغل: تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
  .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش   -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است  -2. باشد  ی سال م  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان       متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان کرمانشاه

  کرمانشاه

-  -  -  15  
مراکز دولتی  گردد که در ادارات بهزیستی و       شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل 

و داراي مستندات و سـوابق  کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول        
  .باشدفعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   استان بهزیستی
  و بویراحمد  کهگیلویه

-  -  -  99  
رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی     چنانچه پذیرفته  -2. باشد  می
بایست به تـشخیص    افراد می بیلبرخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این ق  

 نسبت به گاه آن گذرانده و  مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی         
  . انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی یاسوج

+  -  +  99  
دانشجویان ممتاز  به -2. باشد  خوابگاه به صورت خودگردان می     -1: شرایط اختصاصی 

 و دانشجویانی که در مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی حایز     19با کسب معدل باالي     
 ارایه خـدمات سـلف     -3.شود  تخفیف شهریه در پودمان بعد داده می      % 10مقام شوند   

   .باشد سرویس بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دهدشت

-  -  -  66  

گردد که در استخدام یکی از ادارات دولتی یا طالق میشاغل به فردي ا : تعریف شاغل 
  .هاي رسمی کشور بوده و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی باشد ارگان

  .گـردد   خوابگاه جهت خواهران به صورت خودگردان تأمین مـی  -1: شرایط اختصاصی 
 ) ره( خمینی  به دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام          -2

  .گیـرد  تخفیف شهریه در هر پودمان تعلـق مـی    % 5نامه رسمی     در صورت ارایه معرفی   
.           باشـد   نفـر بـراي هـر کدرشـته مـی     15نـام حـداقل    ها ثبـت     شرط تشکیل کالس   -3
تخفیف شهریه و بـه   % 20،  19 نفر از دانشجویان ممتاز با کسب معدل باالي          5  به -4

ل شوند و همچنین به دانشجویانی که در مسابقات دانشجویان هر رشته که حایز رتبه او
تخفیـف شـهریه در   % 10علمی، فرهنگی و ورزشی حایز مقام استانی یا کشوري شـوند      

  .شود پودمان بعد داده می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1گچساران 

-  -  -  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی    : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5اردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي قر

  .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پـذیرش   -1: شرایط اختصاصی 

. الزامی است موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین   -2. باشد   سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان       متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیـت هـالل احمـر       -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان 

  ویر احمدکهگیلویه و ب

کهگیلویه 
و 

 بویراحمد
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  پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مقطع تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

+  -  -  66  

ها، ادارات یا   که در هر یک از سازمانگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
کار و تحت پوشـش بیمـه سـازمان تـأمین           هاي دولتی یا خصوصی مشغول به       شرکت

  .اجتماعی باشد
  . باشـد   خوابگاه بـراي خـواهران بـه صـورت خـودگردان مـی             -1 :شرایط اختصاصی 

شنبه و جمعه  ت امکان در بعدازظهرها و روزهاي پنج     هاي شاغلین در صور      کالس -2
  .تشکیل خواهد شد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1یاسوج 

کهگیلویه و 
  بویراحمد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی  99  +  -  -
  اداره کل دادگستري استان گلستان

+  -  +  15  
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول 
  .باشدفعالیت 

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آباد کتول ی بهزیستی عل

   استان گلستان

-  -  -  99  
 نفـر بـراي هـر      15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد
ه بایست ب  افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل

 گاه آنگذرانده و  تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی 
  .نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   گلستانجهاد دانشگاهی

-  +  +  19  

گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      انی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه      صنعتی، بازرگ 

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیـل        شاغلین حتی  يها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

جهـت  شـدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را          چنانچه پذیرفته  -2. گردد برگزار می 
بایست با  گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می

             . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آموزش  تشخیص  
توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

ارایـه   -4.  شـوند منـد  بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه    %  70 تا سقف    پودمانهر  
  . باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

  کاربردي  - مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد گرگان

 که در یکی از مراکز صنعتی در رشته گرددشاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل   22  -  -  -
  .ار باشدک هاي مرتبط مشغول به مورد نظر یا رشته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  2گرگان 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی  99  +  +  +
  1گنبدکاووس 

-  -  +  99  
المقدور در نوبت عصر و  ها حتی شاغل کالس ن براي دانشجویا -1 :شرایط اختصاصی

 مـشارکت بخـش خـصوصی و مخـتص       خوابگـاه بـا   -2. گردد  ایام تعطیل برگزار می   
 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -3.باشد خواهران می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  2گنبد کاووس

-  -  -  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا          گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 سـال متنـاوب   7 سال متوالی و یـا      5اراي  قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا د       

  .باشد سابقه داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش -1: شرایط اختصاصی

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است-2. باشد  سال می20
بایست از توانـایی   ها می هاي جمعیت هالل احمر استان ته متقاضیان شرکت در رش -3

 جمعیت هـالل احمـر   -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند     
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان گلستان

  گلستان

-  -  +  99  

 نفـر بـراي هـر      15نـام حـداقل       ها ثبـت    السشرط تشکیل ک   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و   تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

ارایـه خـدمات سـلف     -3.نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مـصوب اقـدام نماینـد       
  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- کز آموزش علمیامر
  جهاد دانشگاهی رشت
 جهاد دانشگاهی فومن

 یـا پیمـانی  ی، رسـم  کـه از کارکنـان       گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل   17  -  -  -
  .باشدادارات و نهادهاي دولتی قراردادي 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آستارا

-  -  -  12  

 که در یکی از ادارات تابعه قوه قضاییه گردد شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
دادگستري، ثبت اسناد و امالك، سازمان بازرسی، پزشکی قانونی، تعزیزات حکومتی،    (

و دوایـر حقـوقی ادارات دولتـی و     ) روهاي مـسلح  ها، سازمان قضایی نی      زندان  سازمان
تشخیص مرکز مشغول بـه خـدمت   نهادهاي مرتبط همچون ضابطان عام و خاص به  

  .دباش می
هـاي    کـالس -2.باشـد   مختص داوطلبـان بـومی مـی       پذیرش   -1: شرایط اختصاصی 

  .گردد عصرها برگزار میشاغل دانشجویان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   استان گیالناداره کل دادگستري

+  -  +  67  

 سـال در ادارات،   5 کـه بـه مـدت        گـردد   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .کار باشد ها و نهادهاي شهرستان انزلی مشغول به شرکت

 نفـر بـراي هـر      15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  بنیه علمیشدگان هر رشته  چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و   تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

ارایـه خـدمات سـلف     -3.نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مـصوب اقـدام نماینـد       
  .باشد انه میسرویس بدون یار

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی انزلی

  گیالن
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  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و ا): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 م استاننا نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  +  +  99  

 نفـر بـراي هـر        15نام حداقل     ها ثبت   شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهـت   شدگان هر رشته بنیه علمـی       چنانچه پذیرفته  -2. باشد  رشته می   کد

 افـراد    بیـل اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این ق           
   بایست به تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی     می

ارایه  -3.  نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند گاه  آنگذرانده و   
  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی رودسر

+  -  -  99  
 نفـر بـراي هـر        15نام حداقل     ها ثبت   شرط تشکیل کالس   -1: ختصاصیشرایط ا 

 الزم را جهـت   شدگان هر رشته بنیه علمـی       چنانچه پذیرفته  -2. باشد  رشته می   کد
 افـراد    اخذ و گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیـل            

  رت جبرانیبایست به تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صو     می
  . نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایندگاه آنگذرانده و 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی لنگرود

-  -  -  19  

گردد که در یکی از واحـدهاي تولیـدي،   اطالق می فردي  شاغل به : تعریف شاغل 
 عضو خانـه کـارگر    کار و  صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به        

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیل   شاغلین حتیيها  کالس-1 :شرایط اختصاصی

شدگان هر رشته بنیـه علمـی الزم را جهـت            چنانچه پذیرفته  -2. گردد برگزار می 
بایست   باشند، این قبیل افراد میگذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته

             . مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذراننـد  مرکز آموزش   با تشخیص   
توانند   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

    . شـوند  منـد   بهـره شهریه ثابت از تخفیـف شـهریه        %  70 تا سقف    پودماندر هر   
برگـزار  ) بلـوار شـهید بهـشتی   (هاي تئوري در ساختمان سابق    برخی از کالس   -4
شدگان شاغل عضو در زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک   کلیه پذیرفته  -5. گردد  می

  .باشند شهریه ثابت برخوردار می% 50و تاسیسات از تخفیف 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد رشت

-  -  -  15  
مراکـز  گردد که در ادارات بهزیـستی و   شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل 

و داراي مستندات کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول دولتی 
  .باشدو سوابق فعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازمان بهزیستی استان گیالن

-  -  -  21  
گـردد کـه در اسـتانداري، فرمانـداري،       میشاغل به فردي اطالق     : تعریف شاغل 

هاي وابسته در بخش دولتی، عمومی، شـرکتی و   ها و شرکت   ها و سازمان    شهرداري
خصوصی در حرفه منطبق با رشته انتخابی به صورت رسمی، قراردادي یا استخدام   

  .باشدکار  بهموقت مشغول 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي  سازمان همیاري شهرداري

   گیالناستان

-  -  +  11  
هـا یـا    یکـی از شـرکت    گـردد کـه در      شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل 

  .باشدکار  بهمشغول هاي تعاونی و یا موسسات غیرتعاونی  اتحادیه
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو

-  -  -  99  
 2ترجیحاً از صبح تا (در دو نوبت صبح و بعدازظهرها  کالس -1 :شرایط اختصاصی

 به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر پودمـان      -2. برگزار خواهد شد  )  بعدازظهر
  .تخفیف شهریه داده خواهد شد% 10و % 20، %30به ترتیب 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
ر وات دمات دریایی تایدشرکت خ

   انزلیخاورمیانه

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی  99  +  -  -
  )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  99  
 نفر 15 حد نصاب تشکیل کالس براي هر کد رشته حداقل -1: شرایط اختصاصی

ورت خودگردان با همیاري دانـشجویان       خوابگاه مختص آقایان به ص     -2. باشد  می
  .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می-3. شود اداره می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فنی لوشان

-  -  -  10  
گردد که در یکی از مـشاغل دولتـی یـا        ق می اطالفردي  شاغل به   : تعریف شاغل 

  .غیردولتی مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد
ظرفیت پذیرش % 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

  .است

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  واحد آموزشی گیالن

مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی   .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی  99  +  -  -
  میرزا کوچک خان رشت

  گیالن

-  -  -  12  
 رسمی، پیمـانی یـا      کنانکاراز  گردد که   اغل به فردي اطالق می    ش: تعریف شاغل 

  .  باشد میو قوه قضاییه قراردادي دادگستري 
  .باشد سال می50شدگان  پذیرفته حداکثر سن براي :شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دادگستري استان لرستاناداره کل 

-  +  -  99  
 یاب و ذهاب براي دانشجویان ساکن در مرکز استان ا وسیله-1 :شرایط اختصاصی
سـال دوم بـه بعـد          تقـسیط شـهریه از نـیم       -2. باشدموجود می با هزینه دانشجو    

  .باشد پذیر می امکان
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

 1الشتر 

هاي هر پودمان     هاي اول تا سوم هر رشته براي ورودي         به رتبه : شرایط اختصاصی   99  -  +  -
  .گردد صورت مجزا محاسبه می از شهریه ثابت به% 5و % 10، %15 به ترتیب

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1الیگودرز 

+  +  +  99  

 ترتیب سوم هرگروه آموزشی به  به دانشجویان رتبه اول تا-1 :شرایط اختصاصی
 به دانشجویانی -2. شود   بعد تخفیف شهریه داده می     پودماندر  % 10و% 15،  20%
 %15ات علمی، فرهنگی و ورزشی حایز مقام استانی وکشوري شـوند  در مسابق که

 نفر 15ها  حدنصاب تشکیل کالس -3. شود بعد داده میپودمان تخفیف شهریه در 
جوار مرکز آموزشی     در   خوابگاه دانشجویان دختر با امکانات مناسب      -4. باشد  می
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -5 .باشد می

  کاربردي- رکز آموزش علمیم
 2بروجرد 

  لرستان
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  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  15  
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول 
 .باشدفعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان لرستان

  .باشد  پذیرش مختص داوطلبان بومی می :شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  دفتر آموزش و پژوهش 
  استانداري لرستان

-  -  -  55  

هاي دولتی و یا  گردد که در یکی از سازمان  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 شرایط  .ته باشدکار اشتغال داش  به،خصوصی تحت مقررات عمومی اشتغال و استخدام    

صورت شیفتی باشـد بـه طـوري کـه مـانع حـضور وي در         کاري فرد شاغل نباید به    
  .هاي درس شود کالس

هاي برگزیده کشوري و استانی که داراي مقام اول تا سوم   به طرح:شرایط اختصاصی 
 50  و20 به ترتیب مبلغ...)  خدمات اجتماعی و -صنعت(ها    باشند در هر یک از حیطه     

   .شود ریال کمک بالعوض میمیلیون 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دورود

+  -  +  23  

گردد کـه در اسـتخدام یکـی از واحـدهاي     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
هاي حکومتی و یا شاغل در واحدهاي خـصوصی    تولیدي تحت پوشش نهادها و ارگان     

  .نامه باشد ها و ادارات با معرفی شرکت
براي نفرات اول تا سوم هر رشـته و همچنـین         پودمان   در هر    -1 :شرایط اختصاصی 

تخفیـف  % 10  بـضاعت  دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و افـراد بـی    
التحصیالن ممتاز به واحدهاي تولیدي تحـت     فارغ -2. شهریه درنظرگرفته شده است   

ون یارانه  ارایه خدمات سلف سرویس بد     -3.گردند  شش براي استخدام معرفی می    پو
  .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
کنندگان  شرکت تعاونی تولید

صنعت،کشاورزي و دامپروري 
  بروجرد

+  -  +  22  
سـازي و   در صـنایع یخچـال   کـه  گـردد شاغل به فـردي اطـالق مـی    : تعریف شاغل 

  .کار باشد کارخانجات استان لرستان مشغول به
  .باشد دون یارانه میارایه خدمات سلف سرویس ب: شرایط اختصاصی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
سازي شرکت صنایع یخچال  
  استان لرستان

به وزارت کشور گردد که از کارکنان وابسته اغل به فردي اطالق میش: تعریف شاغل  69  -  -  +
  .باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري بروجرد

-  -  -  22  

 که در واحدهاي تولیدي و صنعتی یـا  گردد شاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
  .کار باشد هاي دولتی مشغول به در ادارات و ارگان
و % 10 به کلیه دانشجویانی که از پرسنل شرکت شیشه باشند  -1: شرایط اختصاصی 

.         شـود    پودمـان پرداخـت مـی   3تخفیف از شهریه ثابـت بـراي   % 5ها   به خانواده آن  
% 10، %15 به بعد به ترتیب 2ل تا سوم هر رشته از پودمان  به دانشجویان رتبه او-2
  .شود تخفیف شهریه پرداخت می% 5و 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شیشه لرستان

 به دانشجویان نمونه اول تا سوم هر رشته به ترتیب اولویت در هر :شرایط اختصاصی  99  -  -  -
   .شود تصاص داده میتخفیف شهریه اخ% 15و % 20، %25تحصیلی مبلغ پودمان 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

به دانشجویان اعضاي یک خـانواده کـه در ایـن مرکـز مـشغول               : شرایط اختصاصی   99  -  +  -
  .شود شهریه اعطا میتخفیف % 15باشند  تحصیل می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نورآباد

  لرستان

هاي خدمات یا تولید در       گردد که در واحد   ردي اطالق می  شاغل به ف  : تعریف شاغل   23  -  -  -
  .باشدکار  بههاي دولتی، خصوصی یا تعاونی مشغول  بخش

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بابل

-  -  +  15  
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیستی مشغول یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهز
  .باشدفعالیت 

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان مازندران

 سـال در یکـی از   2گـردد کـه حـداقل    شاغل به فـردي اطـالق مـی   : تعریف شاغل   39  -  -  -
  .کار باشد  خصوصی و صنعتی مرتبط مشغول بههاي دولتی یا دستگاه

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهشهر

-  -  -  20  
 کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  .کار باشد بازرگانی، خدماتی و یا صنعتی مشغول به
 در هر 17اقل به دانشجویان نفرات اول تا سوم با کسب معدل حد: شرایط اختصاصی

  .گیرد از شهریه متغییر تخفیف تعلق می% 10و % 15، %20رشته و هر پودمان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جامعه اسالمی کارگران 

  استان مازندران

-  -  +  19  

گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      ا صنفی مشغول بـه  صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و ی     

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیـل        شاغلین حتی  يها   کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شـدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت           چنانچه پذیرفته  -2. گردد برگزار می 
بایست با  دهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد میگذراندن برخی از واح

             . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آموزش  تشخیص  
توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-3

 کلیـه  -4.  شـوند منـد  بهرهیه شهریه ثابت از تخفیف شهر    %  70 تا سقف    پودمانهر  
شدگان شاغل عضو در زیرگروه صنایع خودرو، مکانیک و تاسیسات از تخفیف  پذیرفته

 ارایه خدمات سلف سرویس بـدون یارانـه       -5.باشند  شهریه ثابت برخوردار می   % 50
  .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

  مازندران
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  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  +  23  
 خـصوصی و تعـاونی در   ،هـاي دولتـی    شـاغلین بخـش  شاغل بـه کلیـه    : تعریف شاغل 

  .گرددهاي تولیدي و خدماتی اطالق می قسمت
 ارایـه  -2 .بـومی کمـک خواهـد شـد     اسکان دانشجویان غیر به -1 :شرایط اختصاصی

  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

-  -  +  11  

از اعـضا، مـدیران و کارکنـان      گـردد کـه     شاغل به فردي اطـالق مـی      : تعریف شاغل 
هـا و ادارات   خانه کـشاورز و یـا در سـازمان   اعضاي ها و    هاي تعاونی و اتحادیه     شرکت

  .باشدکار  بهدولتی مشغول 
هاي آموزش فناوري تولیـد انـواع محـصول بـدون          ارایه کارگاه  -1 :شرایط اختصاصی 

.         توانـد منجربـه اشـتغال دانـشجویان در حـین تحـصیل شـود                کـه مـی    هزینه اضـافی  
ارایـه   -3.باشـد  نام موجود مـی     صورت محدود و با توجه به اولویت ثبت         خوابگاه به  -2

  .باشد خدمات سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی 

  تنکابن

+  +  -  99  

سال  به سه نفر از دانشجویان برتر هر رشته تحصیلی در هر نیم         -1 :شرایط اختصاصی 
 دانشجویان -2. گردد میتخفیف شهریه با نظر شوراي آموزشی اهدا       % 30تا  % 60بین  

که در سطوح کشوري مقام کسب کننـد در همـان   ... ـ فرهنگی، ورزشی و برتر علمی  
 دو دانشجوي برتـر     -3. رخوردار خواهند شد  تخفیف شهریه ب  % 40سال مربوطه از      نیم

هاي مرتبط امکان شرکت در مصاحبه و جذب نیروي متخصص شرکت فوالدین              رشته
هاي فوالدین   به دانشجویان شاغل در مجموعه شرکت-4. ذوب آمل را خواهند داشت

ایاب و ذهاب وسیله   -5. گردد  سال اهدا می    تخفیف شهریه در هر نیم    % 15ذوب آمل   
 اردوهاي علمی، فرهنگی و سیاحتی -6. باشد یان با حمایت مالی مرکز موجود میدانشجو

هـا و    از طـرح -7. گـردد  اي با هزینه ایاب و ذهاب رایگان برگزار مـی     به صورت دوره  
  .شود هاي علمی حمایت مالی می ایده

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فذاشرکت فوالدین ذوب آمل

گـردان دانـشجویی     وسـیله ایـاب و ذهـاب بـه صـورت خـود           -1 :شرایط اختصاصی   99  +  -  -
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2 .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  71  

 که در امور فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  .نماید  میو سیاسی فعالیت

 امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه و وسیله ایاب و ذهـاب موجـود   -1 :شرایط اختصاصی 
ارایـه خـدمات سـلف سـرویس بـدون یارانـه        -2  .شود صورت خودگردان اداره می    به
  .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

+  -  +  55  

ها  ، نهادها، ادارهها که در یکی از سازمانگردد  ق میشاغل به فردي اطال: تعریف شاغل
 پیمانی یا قـراردادي و یـا در بخـش خـصوصی     ،هاي دولتی به صورت رسمی  شرکت یا

  .کار باشد با رشته انتخابی مشغول بهمرتبط کار در حرفه  تحت پوشش قانون
در مرکـز   -2.باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -1 :شرایط اختصاصی 

  .دنمای فراهم کردن خوابگاه خودگردان دانشجویی همکاري می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی  99  +  +  -
  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

-  -  -  99  
هـاي   گـردد کـه در مراکـز دولتـی و بخـش       به فردي اطالق می   شاغل  : تعریف شاغل 

هاي دیگر در حرفه مرتبط با رشته انتخابی  خصوصی مرتبط با وزارت صنایع و یا ارگان   
  .کار باشد مشغول به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کارآموزان چالوس

 .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی  99  +  +  +
   کاربردي- رکز آموزش علمیم

 گلدشت کالردشت

-  -  -  10  
گـردد کـه در یکـی از مـشاغل دولتـی یـا            ق مـی   اطال فرديشاغل به   : تعریف شاغل 

  .غیردولتی مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد
  .ظرفیت پذیرش است% 50نام حداقل  ها، ثبت  شرط تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

   رديکارب- مرکز آموزش علمی
  واحد آموزشی مازندران

-  -  +  26  

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
  .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

ثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش         حداک -1: شرایط اختصاصی 
.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است-2. باشد  سال می  20
بایـست از توانـایی    ها می هاي جمعیت هالل احمر استان    متقاضیان شرکت در رشته    -3

هـالل احمـر    جمعیـت    -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
ارایه خدمات سلف سرویس     -5 .شدگان ندارد   مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته   

  .باشد بدون یارانه می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان مازندران

  مازندران

-  -  +  99  

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و گذراندن  شدگان هر رشته بنیه علمی  یرفتهچنانچه پذ  -2. باشد  می

بایست به تشخیص     افراد می   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل        
 نسبت به گاه آن گذرانده و   مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی      

صورت  ختص خواهران و به خوابگاه م-3 .انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند     
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -4.شود خودگردان اداره می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مرکزي جهاد دانشگاهی اراك
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  پودمانیهاي  دورهه کارشناسی ناپیوستمقطع تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري ): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  -  99  
 نفـر بـراي هـر     15نـام حـداقل     ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 

 الزم را جهت اخذ و   نیه علمیشدگان هر رشته ب چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد
بایست به  افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل 

 گاه آن گذرانده و  صورت جبرانی تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به
  .نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شگاهی ساوهجهاد دان

+  -  +  99  

 نفـر بـراي هـر     15نـام حـداقل     ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و   ز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانیتشخیص مرک

ارایـه خـدمات سـلف     -3.نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مـصوب اقـدام نماینـد    
  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ور جهاد دانشگاهی نیم

-  +  +  23  
 یکی از واحدهاي تولیدي دولتی  که درگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

  .کار باشد یا غیردولتی مشغول به
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 حدید اراكشرکت صنعتی 

-  -  +  30  
هـاي اجرایـی اعـم از     گردد که در دسـتگاه  شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 
ها و صنوف تحت پوشش سازمان در حرفه منطبق با رشته  ردولتی و تشکلدولتی یا غی

  .کار است انتخابی مشغول به
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی استان مرکزي

-  +  +  99  
لمقدور در نوبت عـصر  ا شدگان شاغل حتی هاي پذیرفته کالس -1 :شرایط اختصاصی 

شود و در  ه برگزار میشنبه و جمع روزهاي عادي و در نوبت صبح و عصر روزهاي پنج
هـا در   ها کالس شدگان سهمیه آزاد و تمایل آن نصاب رسیدن پذیرفتهصورت به حد  

% 40نـام حـداقل     ها ثبـت     شرط تشکیل کالس   -2.نوبت صبح نیز برگزار خواهد شد     
  .باشد رایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه میا -3.باشد ظرفیت پذیرش می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   خمین1فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  22  

گردد که در حال حاضر در یکی از مراکـز        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 بـه صـورت      و صـنفی   ها و واحدهاي تولیـدي      ها، سازمان   صنعتی،کارخانجات، شرکت 

  .کار داشته باشد و یا پیمانکاري اشتغال به قراردادي  رسمی،
شـرط   -2 .باشد  ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می       -1 :شرایط اختصاصی 

   .باشد پذیرش دانشجو می نفر ظرفیت  15 نام حداقل ها ثبت تشکیل کالس

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گروه صنعتی صفا

صورت محدود و در حد مقـدورات        برادران به   براي فقطخوابگاه   :شرایط اختصاصی   99  -  -  -
  . باشد مرکز می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ماشین سازي اراك

  مرکزي

-  -  -  15  
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول 
  .باشدالیت فع

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان هرمزگان

+  -  -  63  
صـورت رسـمی یـا قـراردادي       که به گردد  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

  .کار باشد مشغول به
            .باشد ابگاه مخصوص خواهران می خو:شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  پارسیان

هایی را که در ساعت   شاغلین دولتی باید مجوز حضور در کالس:شرایط اختصاصی  99  -  -  -
  .گردد، داشته باشند اداري تشکیل می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دفتر آموزش و پژوهش
   استانداري هرمزگان

-  -  -  99  
 . بعدازظهر تشکیل خواهد شد2ها تا ساعت  ها فقط صبح کالس -1 :شرایط اختصاصی

ها در صورت نیاز به غیر از ساختمان چهارراه خانه نان در مرکز آمـوزش     کالس -2
  .بندر شهیدرجایی و ساختمان زیباشهر نیز تشکیل خواهند شد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
خدمات دریایی تایدواتر شرکت 

   بندر عباسخاورمیانه

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد انه میارایه خدمات سلف سرویس بدون یار: شرایط اختصاصی  99  +  -  -
 کیش

-  -  -  99  
 وسیله -2. باشد  سال می55شدگان   حداکثر سن براي پذیرفته-1: شرایط اختصاصی

بـرون شـهري   ایاب و ذهاب درون شهري با همکاري ناوگان حمل و نقل شـهري و             
  .گردد صورت خودگردان ارایه می بخش خصوصی و به

   ديکاربر- مرکز آموزش علمی
  میناب

-  -  -  99  
 خوابگـاه  -2. باشد  ظرفیت پذیرش مختص داوطلبان بومی می -1: شرایط اختصاصی 

باشد  به صورت خودگردان و ویژه خواهران غیربومی و تحت نظارت دانشگاه جامع می
ها   براي شاغلین کالس   -3. گردد  و در صورت وجود ظرفیت به برادران نیز ارایه می         

 وسـیله ایـاب و   -4. شود لمقدور در روزهاي تعطیل برگزار می ا  در نوبت عصر و حتی    
  . شود ذهاب، سلف سرویس به صورت خودگردان اداره می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

  هرمزگان

-  -  -  12 
کلیه کارکنان رسمی، قراردادي، پیمانی یـا شـرکتی کـه در          شاغل به   : تعریف شاغل 

کار باشند و یا کلیه اشخاص حقیقی که با مجموعه قضایی و  دستگاه قضایی مشغول به   
اداري به هر نحو اداري رابطه استخدامی و کـاري داشـته باشـند اعـم از رسـمی یـا          

  .گردد قراردادي یا شرکتی اطالق می

   کاربردي-مرکز آموزش علمی 
  اداره کل دادگستري استان همدان

-  -  +  15  
مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و طالق میشاغل به فردي ا :تعریف شاغل

و داراي مستندات و سوابق کار  بهیا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول 
  .باشدفعالیت 

  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان همدان

  همدان
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  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته  مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري): 4(ره جدول شماادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

-  -  +  99  

 نفـر بـراي هـر      15نـام حـداقل       ها ثبـت    شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
 الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی چنانچه پذیرفته -2. باشد رشته می کد

بایست به   افراد می گذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل
 گاه آن گذرانده و   تشخیص مرکز آموزش مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

ارایـه خـدمات سـلف     -3. نسبت به انتخاب واحدهاي درسی مصوب اقـدام نماینـد         
  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی همدان

-  -  +  99  
شدگان باید از سالمت کامـل روحـی و جـسمی          کلیه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

ارایه خدمات سلف سرویس بـدون       -2. برخوردار باشند ) ، شنیداري   ري گفتا  دیداري  (
  .باشد یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   همدان1فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  99  
ریـزي   ها متناسب بـا امکانـات مرکـز برنامـه     برگزاري کالس  -1: شرایط اختصاصی 

هاي افراد شاغل در روز یا  گونه تعهدي مبنی بر برگزاري کالس گردد و مرکز هیچ می
  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -2.ساعت خاصی ندارد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالیر

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  -  99  -  +  -
  نهاوند

-  -  -  26  

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا          گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 سـال متنـاوب   7 سال متوالی و یـا      5یت هالل احمر باشد و یا داراي        قراردادي جمع 

  .باشد سابقه داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش -1: شرایط اختصاصی

.  موافقت باالترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است-2. باشد  سال می20
بایست از توانـایی   ها می هاي جمعیت هالل احمر استان  متقاضیان شرکت در رشته -3

 جمعیت هـالل احمـر   -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند     
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان همدان

  همدان

المقـدور در نوبـت عـصر و روزهـاي            ها حتی   براي شاغلین کالس  : اختصاصیشرایط    99  -  -  +
  . شود شنبه و جمعه برگزار می پنج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ابرکوه

-  +  +  99  

التحصیالن ممتاز هر دوره در صورت نیاز براي اسـتخدام   فارغ -1 :شرایط اختصاصی 
المقدور  ها حتی اي شاغلین کالس  بر -2. گردنددر مراکز صنعتی شهرستان معرفی می     

صـورت    ایـاب و ذهـاب بـه    وسـیله   -3.شود  در نوبت عصر و ایام تعطیل برگزار می       
ره ورودي را داشته باشند و دانشجویانی که باالترین نم   براي   -4. باشد    خودگردان می 

بـه صـورت    ز باشد تسهیالت تغذیه دانـشجویی و خوابگـاه          مرکاولین انتخابشان این    
) به غیر پودمـان اول (به دانشجویان غیربومی شاغل یک پودمان   -5 .دباش یرایگان م 

  . باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می -6 .شود مهمانی داده می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بافق

-  -  +  15  

مراکز دولتی گردد که در ادارات بهزیستی و شاغل به فردي اطالق می :تعریف شاغل
و داراي مستندات و سوابق کار  بهولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول یا غیرد
  .باشدفعالیت 

 ارایـه خـدمات سـلف       -2.باشـد    خوابگاه مختص خواهران می    -1: شرایط اختصاصی 
  .باشد سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان یزد

 ارایه خدمات سلف سرویس -2.گاه محدود استظرفیت خواب  -1 :شرایط اختصاصی   99  +  -  -
  .باشد بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جواد االئمه یزد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد ارایه خدمات سلف سرویس بدون یارانه می: شرایط اختصاصی  99  +  +  +
  جهاد کشاورزي یزد

-  -  -  19  

گردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،           اطالق می  فردي   شاغل به : تعریف شاغل 
کـار و عـضو خانـه کـارگر      صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه       

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(جمهوري اسالمی ایران 
شدگان هر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت        چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست با  اي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد میگذراندن برخی از واحده
  . مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد      مرکز آموزش  تشخیص  

توانند در   میخانه کارگر شهریه دانشجویی تخفیفنامه  شدگان مطابق آیین فته  پذیر-2
  . ند شومند بهرهشهریه ثابت از تخفیف شهریه %  70 تا سقف پودمانهر 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد یزد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  -  99  -  -  +
   یزد شهرداري

  یزد
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  پودمانیهاي  دوره کارشناسی ناپیوسته  مقطعتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري): 4(جدول شماره ادامه 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
 نام استان نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی غالاشت

+  -  +  22  

گردد که در کارخانجـات صـنایع کاشـی و         شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .کار باشد  مشغول بهصنایع دیگرسرامیک و 

.                    باشــد انــه مــیارایــه خــدمات ســلف ســرویس بــدون یار -1: شــرایط اختــصاصی
گـردد و در صـورت بـه     هاي شاغلین ترجیحاً در نوبت عـصر برگـزار مـی       کالس -2

ها در نوبت صبح    ها کالس   شدگان سهمیه آزاد و تمایل آن       حدنصاب رسیدن پذیرفته  
 ارایه خدمات -4.شود  به اسکان دانشجویان غیر بومی کمک می-3. برگزار خواهد شد
  .باشد دون یارانه میسلف سرویس ب

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مجتمع کاشی میبد

ارایه خـدمات   -2.باشد  خوابگاه مختص خواهران غیر بومی می     -1: شرایط اختصاصی   99  +  -  +
  .باشد سلف سرویس بدون یارانه می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  میبد

-  -  -  26 

 کـه از کارکنـان رسـمی، پیمـانی یـا            گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه 7 سال متوالی و یا 5قراردادي جمعیت هالل احمر باشد و یا داراي 
  .باشد داوطلبی با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر 

 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت، جهت پذیرش -1: شرایط اختصاصی
. ترین مقام مافوق جهت پذیرش شاغلین الزامی است موافقت باال-2. باشد  سال می20
بایست از توانـایی   ها می هاي جمعیت هالل احمر استان   متقاضیان شرکت در رشته    -3

 جمعیت هـالل احمـر    -4. جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیت موثر باشند        
  .شدگان ندارد مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  رديکارب- مرکز آموزش علمی
  هالل احمر استان یزد

  یزد

-  99  
ها  هاي اجرایی و شرکت گردد که در دستگاه شاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 

اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداقل یک سال سابقه کار 
  .مرتبط داشته و مشغول به کار باشد

  سایر مراکز آموزشی *

  
هـا در جـدول فـوق درج    ها در جدول فوق درج نگردیده و نیز مراکزي که عنوان آن مختص مراکز آموزشی که عنوان آن    99اشتغال  تعریف شاغل با کد      *

  .باشدگردیده ولیکن تعریف خاصی از داوطلب شاغل ارایه نشده است، می
باشد، در صورت وجود رشته مرتبط در  می98 تا 10از کدهاي یکی ) 4(هاي مندرج در جدول شماره ها براساس تعریف داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن•

  .توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایندمی) 99با کد اشتغال (سایر مراکز آموزشی 
  .باشندها در جدول فوق درج نگردیده است فاقد شرایط اختصاصی و امکانات رفاهی می مراکز آموزشی که عنوان آن•
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  651 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)5(ماره جدول ش
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 آلودگی محیط زیست 6501
 52 بررسی، تحقیق و آموزش صنایع قند ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 آلودگی محیط زیست 6502
  شرکت سهامی عام صنعتی مینو

22 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوار فارس 15 15 20 20 آلودگی محیط زیست 6503
 99  علوم پزشکی کوار

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 ستآلودگی محیط زی 6504
 99  جهاد دانشگاهی رشت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 55 35 - - بازیافت 6505
 21 هاي استان اصفهان شهرداري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 بازیافت 6506
 99  جهاد دانشگاهی رشت

  
  652 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)6 (جدول شماره

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 معماري 6507
 17  جهاد دانشگاهی تبریز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 معماري 6508
 21  تبریز  شهرداري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شبستر آذربایجان شرقی 15 15 20 20 معماري 6509
 99  شبستر

  دي  کاربر-مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - معماري 6510
 99 جهاد دانشگاهی ارومیه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوکان آذربایجان غربی 15 15 20 20 معماري 6511
 99  بوکان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 15 15 20 20 معماري 6512
 99 2 مهاباد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 35 - 35 - معماري 6513
 99 هاي استان اردبیل  همیاري شهرداريسازمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 معماري 6514
 99 1 ایالم 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 15 15 20 20 معماري 6515
 99  دشتی

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران - 30 - 40 معماري 6516
 39  عصر دین و دانش

چهارمحال و  15 15 20 20 معماري 6517
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 تعاونی پیام شهرکرد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  حیدریه تربت خراسان رضوي 15 15 20 20 معماري 6518
 99 1 تربت حیدریه 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جغتاي خراسان رضوي 15 15 20 20 معماري 6519
 99 يشهرداري جغتا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 15 15 20 20 معماري 6520
 99 1سبزوار 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 15 15 20 20 معماري 6521
 99  شیروان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دزفول خوزستان 15 15 20 20 معماري 6522
 99 1 دزفول 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 معماري 6523
 99  ابهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 معماري 6524
 99 2زاهدان 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 معماري*
 6525  شهرداري قم

  .ن مربوط باشندبایست بومی استا داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
21 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سقز کردستان 15 15 20 20 معماري 6526
 60  سقز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 معماري 6527
 99 1 سنندج 
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  652 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)6(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 معماري 6528
 99  جهاد دانشگاهی کرمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آستارا گیالن 30 - 40 - معماري 6529
 17 را آستا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  الیگودرز لرستان 15 15 20 20 معماري 6530
 99 1 الیگودرز 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بروجرد لرستان 15 15 20 20 معماري 6531
 69  شهرداري بروجرد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  نورآباد لرستان 15 15 20 20 معماري 6532
 99  نورآباد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان 15 15 20 20 معماري*
 6533 )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد 

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 معماري 6534
 99  مالیر

  مهندسی تکنولوژي 6535
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 قل و ترافیک شهري حمل و ن

 99  راه و ترابري

  مهندسی تکنولوژي  6536
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 - حمل و نقل و ترافیک شهري

 21  شهرداري قم

  ردي  کارب-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي راهسازي 6537
 99  راه و ترابري

  مجتمع آموزشی و پژوهشی تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي ساختمان 6538
 10  آذربایجان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي ساختمان 6539
 99  جهاد دانشگاهی ارومیه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6540
 99 پژوهان ایران سوله اردبیل  شرکت دانش

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6541
 99 1ایالم 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي ساختمان 6542
 99  ترابري راه و

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6543
 76 سوانح طبیعی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي ساختمان*
 6544  خانه کارگر واحد مشهد

  .ومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان ب*
19 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6545
 21  شهرداري مشهد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6546
 99 ابهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6547
 99 قلعه  شهرداري صایین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي ساختمان 6548
 99  جهاد دانشگاهی سمنان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 35 - 40 - مهندسی تکنولوژي ساختمان 6549
 99 شهرداري قزوین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 30 - 40 - تکنولوژي ساختمانمهندسی  6550
 99 1 سنندج 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6551
 99  جهاد دانشگاهی کرمان

    کاربردي-مرکز آموزش علمی  رودسر گیالن 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6552
 99  جهاد دانشگاهی رودسر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  نورآباد لرستان 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي ساختمان 6553
 99  نورآباد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي ساختمان 6554
 20 جامعه اسالمی کارگران استان مازندران

  مهندسی تکنولوژي 6555
  مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان 30 - 40 - ان آب و فاضالب عمر

 10  اصفهان

  مهندسی تکنولوژي 6556
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 -  عمران آب و فاضالب

 10  واحد آموزشی گیالن
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  652 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)6(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 30 - 40 - برداري مهندسی تکنولوژي نقشه 6557
 99  استانداري بوشهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - برداري مهندسی تکنولوژي نقشه 6558
  راه و ترابري

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  میبد یزد 30 - 40 - برداري مهندسی تکنولوژي نقشه 6559
 99 میبد

  
  653 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)7(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
   رشتهعنوان  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 6560
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 40 - 30 -  آسانسور و باالبرها

  شرکت آسانسورسازي دماوند
99 

  مهندسی تکنولوژي 6561
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 -  آسانسور و باالبرها

 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

  مهندسی تکنولوژي 6562
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 35 - 15 -  آسانسور و باالبرها

 20  شرکت فراز صنعت آیریا

  مهندسی تکنولوژي  6563
   کاربردي -آموزش علمی مرکز  چابهار سیستان و بلوچستان 30 - 40 - تجهیزات بندري

  چابهار
99 

  مهندسی تکنولوژي 6564
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرانزلی گیالن 15 15 20 20  تجهیزات بندري

 99 واتر خاورمیانه انزلی  شرکت خدمات دریایی تاید

  مهندسی تکنولوژي  6565
 بندرعباس هرمزگان 25 25 20 20 تجهیزات بندري

    کاربردي-مرکز آموزش علمی 
 شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه 

 بندرعباس
99 

  
  654 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)8(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

6566 
ندسی تکنولوژي ارتباطات و مه

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
هاي  برداري از سیستم بهره

 مخابراتی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 -

 24  مخابرات آذربایجان شرقی

6567 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
هاي  برداري از سیستم بهره

 مخابراتی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20

 55 شرکت مخابرات خراسان رضوي

6568 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
هاي  برداري از سیستم بهره

 مخابراتی
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20

 61 شیراز- کارخانجات مخابراتی ایران

6569 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 دیتا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20
 24  مخابرات آذربایجان شرقی

6570 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 دیتا

  ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20
 55  شرکت مخابرات خراسان رضوي

6571 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 دیتا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20
 99  شیراز-شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و *
 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 دیتا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20
 6572 مخابرات کرمان

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
24 

6573 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 مخابرات سیار

  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 -
 24  مخابرات آذربایجان شرقی

6574 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 مخابرات سیار

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20
 55 شرکت مخابرات خراسان رضوي
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  654 زیر گروه آموزشی –صنعت ی هاي تحصیلی گروه آموزش و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)8(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

6575 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 مخابرات سیار

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20
 99  شیراز-کت صنایع مخابراتی راه دور ایران  شر

6576 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 مخابرات سیار

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20
 61 شیراز-کارخانجات مخابراتی ایران

6577 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 نوريمخابرات 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 -
 24 مخابرات آذربایجان شرقی

6578 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 مخابرات نوري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20
 55 شرکت مخابرات خراسان رضوي

6579 
ي ارتباطات و مهندسی تکنولوژ
 گرایش ICTفناوري اطالعات 

 مخابرات نوري
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20

 99  شیراز-شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران 

6580 
  مهندسی تکنولوژي

هاي  گرایش سوئیچ- مخابرات
 شبکه ثابت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20
 99  شیراز-ایع مخابراتی راه دور ایران شرکت صن

6581 
  مهندسی تکنولوژي 

  هاي  گرایش سوئیچ-مخابرات
 شبکه ثابت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 20 20 15
 61 شیراز- کارخانجات مخابراتی ایران

  
  655وه آموزشی  زیر گر–صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)9(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 6582
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 30 - 40 -  استخراج معادن زیرزمینی

 99  شرکت زغالسنگ البرز شرقی

  ژيمهندسی تکنولو 6583
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباده فارس 30 - 40 -  استخراج معادن زیرزمینی

 99 آباده

  مهندسی تکنولوژي  6584
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مرند آذربایجان شرقی 15 15 20 20 کاشی و چینی-سرامیک

 17 مرند

  مهندسی تکنولوژي 6585
   کاربردي -زش علمی مرکز آمو میبد یزد 15 15 20 20 کاشی و چینی- سرامیک

 22 مجتمع کاشی میبد

  مهندسی تکنولوژي 6586
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  میبد یزد 15 15 20 20 کاشی و چینی- سرامیک

 99 میبد

  مهندسی تکنولوژي  6587
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مرند آذربایجان شرقی 15 15 20 20 فرآوري مواد معدنی فلزي

 17  مرند

  وژيمهندسی تکنول 6588
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 -  فرآوري مواد معدنی فلزي

 99  مرکز تهران-صنایع و معادن ایران 

  مهندسی تکنولوژي  6589
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 30 - 40 - فرآوري مواد معدنی فلزي

 59 شرکت کالسیمین

  مهندسی تکنولوژي 6590
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباده فارس 15 15 20 20 ی فلزي فرآوري مواد معدن

 99  آباده

  
  656 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)10(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6591
 99  جهاد دانشگاهی اصفهان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6592
 22 شرکت صنعتی کوشا کرج

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6593
 99  شرکت کارخانجات پارس الکتریک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6594
 99  مرکز تهران-صنایع و معادن ایران 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي الکترونیک*
 6595  خانه کارگر واحد مشهد

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
19 
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  656 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)10(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

شهرك  قزوین 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6596
 صنعتی البرز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99  نیرو محرکه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 20 30 15 20 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6597
 25 نبلداالمی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6598
 99  شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 20 20 25 25 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 6599
 99 جهاد دانشگاهی اراك

  مهندسی تکنولوژي  6600
  مجتمع آموزشی و پژوهشی تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - توزیعهاي انتقال و   شبکه- برق

 10  آذربایجان

  مهندسی تکنولوژي 6601
  مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان 30 - 40 - هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

 10  اصفهان

  مهندسی تکنولوژي 6602
   کاربردي - علمی مرکز آموزش رشت گیالن 30 - 40 - هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

 10 واحد آموزشی گیالن

  مهندسی تکنولوژي 6603
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 35 - 35 - هاي انتقال و توزیع  شبکه- برق

 10  واحد آموزشی مازندران

  مهندسی تکنولوژي 6604
  مجتمع آموزشی و پژوهشی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - برداري نیروگاه  بهره

 10 اصفهان

  مهندسی تکنولوژي 6605
  مجتمع آموزشی و پژوهشی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 -  ابزار دقیق- کنترل

 10 آذربایجان

  مهندسی تکنولوژي 6606
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 30 - 40 -  ابزار دقیق- کنترل

 99 1مهاباد 

  مهندسی تکنولوژي 6607
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 35 - 40 -  ابزار دقیق- کنترل

 99  شرکت ذوب آهن اردبیل

  مهندسی تکنولوژي*
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 -  ابزار دقیق- کنترل

 6608  جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان
  .بوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مر*

99 

  مهندسی تکنولوژي 6609
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  علویجه اصفهان 30 - 40 -  ابزار دقیق- کنترل

 99 علویجه

  مهندسی تکنولوژي 6610
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 -  ابزار دقیق- کنترل

 35  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

  لوژي مهندسی تکنو 6611
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20  ابزار دقیق-کنترل

 99  کنگان

  مهندسی تکنولوژي 6612
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 40 - 30 -  ابزار دقیق- کنترل

 99 شرکت آسانسورسازي دماوند

  مهندسی تکنولوژي 6613
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  انتهر تهران 15 15 20 20  ابزار دقیق- کنترل

 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

  مهندسی تکنولوژي  6614
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20  ابزار دقیق-کنترل

 99 شرکت کارخانجات پارس الکتریک

  مهندسی تکنولوژي 6615
  دي  کاربر-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 -  ابزار دقیق- کنترل

 99  مرکز تهران- صنایع و معادن ایران 

  مهندسی تکنولوژي 6616
 مشهد خراسان رضوي 30 - 40 -  ابزار دقیق- کنترل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 صنعتی خراسان رضوي -شرکت خدمات علمی 
 )مشهد(

99 

  مهندسی تکنولوژي  6617
   کاربردي -ی مرکز آموزش علم مشهد خراسان رضوي 30 - 40 -  ابزار دقیق-کنترل

 20  شرکت فراز صنعت آیریا

  مهندسی تکنولوژي *
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 - 40 -  ابزار دقیق-کنترل

 6618  جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان
  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

58 

  لوژيمهندسی تکنو 6619
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20  ابزار دقیق- کنترل

 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  مهندسی تکنولوژي  6620
شهرك  قزوین 15 15 20 20  ابزار دقیق-کنترل

 صنعتی البرز
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 نیرو محرکه

  مهندسی تکنولوژي  6621
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 45 - 30 -  ابزار دقیق-کنترل

 22  علوم و فنون قزوین

  مهندسی تکنولوژي 6622
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20  ابزار دقیق- کنترل

 99  شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

  مهندسی تکنولوژي  6623
   کاربردي - آموزش علمی مرکز چالوس مازندران 15 15 20 20  ابزار دقیق-کنترل

 99 کارآموزان چالوس

  مهندسی تکنولوژي  6624
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 20 20 25 25  ابزار دقیق-کنترل

  جهاد دانشگاهی اراك
99 
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  656 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)10(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  تهکدرش  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  6625
  ساخت و تولید-کنترل

 تبریز آذربایجان شرقی 30 20 20 15
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 سازي تبریز گروه ماشین
99 

  مهندسی تکنولوژي  6626
 تهران تهران 40 - 30 - ت و تولید ساخ-کنترل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت آسانسورسازي دماوند

99 

  مهندسی تکنولوژي 6627
 تهران تهران 15 15 20 20  ساخت و تولید- کنترل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  شرکت صنعتی کوشا تهران

99 

  مهندسی تکنولوژي 6628
  ساخت و تولید- کنترل

 مشهد سان رضويخرا 15 15 20 20
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  گروه کارخانجات پارت الستیک
20 

  مهندسی تکنولوژي 6629
شهرك  قزوین 15 15 20 20  ساخت و تولید- کنترل

 صنعتی البرز
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  نیرو محرکه

99 

  مهندسی تکنولوژي 6630
 کرمان کرمان 50 - 25 -  ساخت و تولید- کنترل

   کاربردي -وزش علمی مرکز آم
 خانه کارگر واحد کرمان

19 

  مهندسی تکنولوژي 6631
  ساخت و تولید-کنترل

 آمل مازندران 15 15 20 20
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا
99 

  مهندسی تکنولوژي  6632
 چالوس مازندران 30 - 40 -  ساخت و تولید-کنترل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 رآموزان چالوسکا

99 

  مهندسی تکنولوژي  6633
 تبریز آذربایجان شرقی 30 20 20 15  فرآیند-کنترل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 سازي تبریز  گروه ماشین

99 

  مهندسی تکنولوژي 6634
 کرج البرز 30 - 40 -  فرآیند- کنترل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  شرکت صنعتی کوشا کرج

22 

  يمهندسی تکنولوژ 6635
 تهران تهران 15 15 20 20  فرآیند- کنترل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت صنعتی کوشا تهران

99 

  مهندسی تکنولوژي 6636
  فرآیند- کنترل

 مشهد خراسان رضوي 30 - 40 -
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

  شرکت فراز صنعت آیریا
20 

  مهندسی تکنولوژي 6637
شهرك  قزوین 15 15 20 20  فرآیند- کنترل

 صنعتی البرز
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  نیرو محرکه

99 

  
  657 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :) 11(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی                                                          تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي اویونیک 6638
 صنعت هوانوردي تهران

41 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي اویونیک 6639
 تهرانفنون و خدمات هوایی 

41 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 20 20 15 مهندسی تکنولوژي اویونیک 6640
  فنون و خدمات هوایی مشهد

41 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي هواپیما 6641
 فنون و خدمات هوایی تهران

41 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 - 20 - مهندسی تکنولوژي هواپیما 6642
 41  فنون و خدمات هوایی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 50 - 20 - مهندسی تکنولوژي هواپیما 6643
  فنون و خدمات هوایی مشهد

41 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 50 - 25 - مهندسی تکنولوژي هواپیما 6644
 االمین بلد

25 

  مهندسی تکنولوژي  6645
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران CPL&IR(  - 40 - 30( خلبانی-هوانوردي 

  فنون و خدمات هوایی تهران
41 

  مهندسی تکنولوژي 6646
 )CPL&IR( خلبانی- هوانوردي 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 -
  فنون و خدمات هوایی

41 

  مهندسی تکنولوژي  6647
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي CPL&IR( - 10 - 40( خلبانی-هوانوردي 

  فنون و خدمات هوایی مشهد
41 
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                            658 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)12(جدول شماره 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  ن رشتهعنوا  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6648
 19  خانه کارگر واحد تبریز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6649
 99 پژوهان ایران سوله اردبیل شرکت دانش

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6650
 22  شرکت صنعتی کوشا کرج

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6651
 99 استانداري بوشهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6652
 39 پژوهش و مهندسی جوش ایران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6653
 39 شرکت صنعتی آما

   کاربردي -لمی مرکز آموزش ع تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6654
 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 20 15 15 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6655
 22 گروه صنعتی ایران خودرو

چهارمحال و  30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6656
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 انجمن جوشکاري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - ی تکنولوژي جوشکاريمهندس 6657
 22 تصمیم یارتوس

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري *
 6658 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان

  . استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی*
58 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6659
 19  خانه کارگر واحد شیراز

شهرك  قزوین 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6660
 صنعتی البرز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99  نیرو محرکه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 45 - 30 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6661
 22 علوم و فنون قزوین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 50 - 25 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6662
 25  بلداالمین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6663
 99 ي رشتاي شهید انصار فنی و حرفه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دورود لرستان 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6664
 55 دورود

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 35 - 35 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6665
 99 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

   کاربردي -زش علمی مرکز آمو میناب هرمزگان 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6666
 99 میناب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي جوشکاري 6667
 99  مالیر

  مهندسی تکنولوژي 6668
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 65 - 10 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 19 خانه کارگر واحد تبریز

  وژيمهندسی تکنول 6669
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 22 صنایع کوچک آذربایجان شرقی

  مهندسی تکنولوژي 6670
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 20 20 15 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 99 سازي تبریز گروه ماشین

  سی تکنولوژي مهند 6671
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 40 - 35 - ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 99  شرکت ذوب آهن اردبیل

  مهندسی تکنولوژي 6672
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 50 - 25 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 19 آباد خانه کارگر واحد پارس

  ولوژيمهندسی تکن 6673
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 35 - 15 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 19 خانه کارگر واحد کرج

  مهندسی تکنولوژي  6674
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 22 شرکت صنعتی کوشا کرج

  مهندسی تکنولوژي 6675
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 30 - 40 - ابزار شین ما- ساخت و تولید 

 19 خانه کارگر واحد اسالمشهر

  مهندسی تکنولوژي 6676
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 65 - 10 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 19 خانه کارگر واحد تهران

  مهندسی تکنولوژي 6677
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 40 ساپکو تهران
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  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  لاشتغا

  مهندسی تکنولوژي 6678
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 99  شرکت صنعتی کوشا تهران

  مهندسی تکنولوژي  6679
  ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 22 تصمیم یارتوس

  مهندسی تکنولوژي *
 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 25 - - -
 6680 خانه کارگر واحد مشهد

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
19 

  مهندسی تکنولوژي 6681
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 99  ابهر

  مهندسی تکنولوژي 6682
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 30 - 40 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 99 شرکت غرب استیل

  مهندسی تکنولوژي  6683
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان چستانسیستان و بلو 50 - 15 - ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 19 خانه کارگر واحد زاهدان

  مهندسی تکنولوژي 6684
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 30 20 20 15 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 61 شیراز- کارخانجات مخابراتی ایران

  مهندسی تکنولوژي  6685
شهرك  زوینق 15 15 20 20 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 صنعتی البرز
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 نیرو محرکه

  مهندسی تکنولوژي 6686
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 45 - 30 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 22 علوم و فنون قزوین

  مهندسی تکنولوژي  6687
   کاربردي -وزش علمی مرکز آم قزوین قزوین 25 25 20 20 ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 20 )پویش پارت سیمین(کاسپین

  مهندسی تکنولوژي  6688
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رفسنجان کرمان 30 - 40 - ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 19 خانه کارگر واحد رفسنجان

  مهندسی تکنولوژي 6689
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 50 - 25 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 19 خانه کارگر واحد کرمان

  مهندسی تکنولوژي 6690
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 35 - 25 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 19 خانه کارگر واحد گرگان

  مهندسی تکنولوژي  6691
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 40 - 30 - ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 19 رگر واحد رشتخانه کا

  مهندسی تکنولوژي  6692
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 35 - 40 - ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 22 سازي استان لرستان شرکت صنایع یخچال

  مهندسی تکنولوژي 6693
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 99 فوالدین ذوب آمل فذاشرکت 

  مهندسی تکنولوژي 6694
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 30 - 40 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

  مهندسی تکنولوژي  6695
  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  شهر قائم مازندران 30 - 40 - ابزار  ماشین-ساخت و تولید 

 19  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

  مهندسی تکنولوژي 6696
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کیاکال مازندران 15 15 20 20 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 23 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  مهندسی تکنولوژي 6697
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 37 - 38 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 23  شرکت صنعتی حدید اراك

  مهندسی تکنولوژي 6698
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 15 15 20 20 ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 99 سازي اراك ماشین

  مهندسی تکنولوژي 6699
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 30 - 40 - ابزار  ماشین- ساخت و تولید 

 22 صفاگروه صنعتی 

  مهندسی تکنولوژي  6700
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 19 خانه کارگر واحد تبریز

  مهندسی تکنولوژي 6701
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 22 رقیصنایع کوچک آذربایجان ش

  مهندسی تکنولوژي  6702
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 20 20 15 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 99 سازي تبریز گروه ماشین

  مهندسی تکنولوژي 6703
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مرند آذربایجان شرقی 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 17 مرند

  لوژيمهندسی تکنو 6704
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 19 خانه کارگر واحد اردبیل

  مهندسی تکنولوژي 6705
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 99 پژوهان ایران سوله اردبیل  شرکت دانش

  يمهندسی تکنولوژ 6706
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 40 - 35 - کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 99 شرکت ذوب آهن اردبیل
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   پذیرشظرفیت و جنسیت

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  6707
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 - کشی صنعتی طراحی و نقشه

 22 شرکت صنعتی کوشا کرج

  مهندسی تکنولوژي 6708
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 19 خانه کارگر واحد اسالمشهر

  مهندسی تکنولوژي 6709
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 40 ساپکو تهران

  مهندسی تکنولوژي  6710
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 99 شرکت صنعتی کوشا تهران

  مهندسی تکنولوژي  6711
چهارمحال و  30 - 40 - کشی صنعتی طراحی و نقشه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري
 99 انجمن جوشکاري

  مهندسی تکنولوژي 6712
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 22 وستصمیم یارت

  مهندسی تکنولوژي 6713
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 99 جهاد دانشگاهی مشهد

  مهندسی تکنولوژي*
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 6714 خانه کارگر واحد مشهد
  . پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت*

19 

  مهندسی تکنولوژي 6715
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 20 گروه کارخانجات پارت الستیک

  مهندسی تکنولوژي 6716
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 99 شرکت پالنده صاف

  مهندسی تکنولوژي  6717
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 19 خانه کارگر واحد شیراز

  مهندسی تکنولوژي 6718
  بردي  کار-مرکز آموزش علمی  مرودشت فارس 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 99 1 مرودشت 

  مهندسی تکنولوژي 6719
شهرك  قزوین 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 صنعتی البرز
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 نیرو محرکه

  مهندسی تکنولوژي  6720
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین - 45 - 30 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 22 علوم و فنون قزوین

ی تکنولوژي طراحی و مهندس 6721
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رفسنجان کرمان 30 - 40 - کشی صنعتی نقشه

 19 خانه کارگر واحد رفسنجان

مهندسی تکنولوژي طراحی و  6722
  آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 کشی صنعتی نقشه

 غرب 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 55 اسالم آباد غرب

  مهندسی تکنولوژي 6723
کهگیلویه و  15 15 20 20 کشی صنعتی احی و نقشه طر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دهدشت بویراحمد
 99 دهدشت

  مهندسی تکنولوژي  6724
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 40 - 30 - کشی صنعتی طراحی و نقشه

 19 خانه کارگر واحد رشت

  مهندسی تکنولوژي  6725
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  الیگودرز لرستان 15 15 20 20 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 22 شیشه لرستان

  مهندسی تکنولوژي 6726
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دورود لرستان 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 55  دورود

  مهندسی تکنولوژي  6727
  بردي  کار-مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

  مهندسی تکنولوژي 6728
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهر قائم مازندران 30 - 40 - کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 19  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

  مهندسی تکنولوژي  6729
   کاربردي -ش علمی مرکز آموز کیاکال مازندران 15 15 20 20 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 23 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  مهندسی تکنولوژي  6730
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 15 15 20 20 کشی صنعتی طراحی و نقشه

 99 سازي اراك ماشین

  مهندسی تکنولوژي 6731
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 22 وه صنعتی صفاگر

  مهندسی تکنولوژي 6732
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  میبد یزد 15 15 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 22 مجتمع کاشی میبد

  
                            659 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  ن رشتهعنوا  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 6733
 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20
 19 خانه کارگر واحد تبریز

  مهندسی تکنولوژي 6734
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - افزاري رایانه  سختهاي  سیستم

 19 خانه کارگر واحد اردبیل
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  یرشظرفیت و جنسیت پذ

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  6735
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

 99 جهاد دانشگاهی اصفهان

  مهندسی تکنولوژي 6736
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان فهاناص 30 - 40 - افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

 19  کاشان17خانه کارگر واحد 

  مهندسی تکنولوژي  6737
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

 99  آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن تهران

  مهندسی تکنولوژي *
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 هافزاري رایان هاي سخت سیستم

 6738 شرکت گسترش انفورماتیک ایران
  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

99 

  مهندسی تکنولوژي 6739
  ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

 17  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

  مهندسی تکنولوژي 6740
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

 99  مدیریت و خدمات مهندسی عالمه طبرسی

  مهندسی تکنولوژي  6741
  اد موسسه آموزش عالی آز تهران تهران 30 - 40 - افزاري رایانه هاي سخت سیستم

 99 علوم و فنون دانشسار

  مهندسی تکنولوژي *
 تهران تهران - 30 - 40 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

  موسسه آموزش عالی آزاد 
 6742 هادي

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

  مهندسی تکنولوژي 6743
چهارمحال و  30 - 40 - افزاري رایانه هاي سخت  سیستم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري
 99 تعاونی پیام شهرکرد

  مهندسی تکنولوژي  6744
 مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - افزاري رایانه هاي سخت سیستم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
   صنعتی–شرکت خدمات علمی 

 )مشهد( خراسان رضوي 
99 

  مهندسی تکنولوژي 6745
  موسسه آموزش عالی آزاد  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 افزاري رایانه ي سختها  سیستم

 55 خوارزمی خراسان رضوي

  مهندسی تکنولوژي  6746
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 افزاري رایانه هاي سخت سیستم

 99 جهاد دانشگاهی زاهدان

  مهندسی تکنولوژي 6747
شهرك  قزوین 15 15 20 20 افزاري رایانه ي سختها سیستم

 صنعتی البرز
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 99 شرکت لوازم خانگی پارس

هاي  مهندسی تکنولوژي سیستم 6748
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 افزاري رایانه سخت

 25  بلداالمین

هاي  مهندسی تکنولوژي سیستم 6749
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20  رایانهافزاري سخت

 22 2گرگان 

هاي  مهندسی تکنولوژي سیستم 6750
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 افزاري رایانه سخت

 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

هاي  مهندسی تکنولوژي سیستم 6751
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 20 20 25 25 نهافزاري رایا سخت

 99  جهاد دانشگاهی اراك

  مهندسی تکنولوژي *
هاي کامپیوتري گرایش  شبکه

 طراحی و پیاده سازي
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20

 6752  جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

  .رشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کد*
99 

6753 
  مهندسی تکنولوژي 

هاي کامپیوتري گرایش  شبکه
 طراحی و پیاده سازي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تیران و کرون اصفهان 15 15 20 20
 99  تیران و کرون

6754 
  مهندسی تکنولوژي 

هاي کامپیوتري گرایش  شبکه
 طراحی و پیاده سازي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20
 17  تهران10فرهنگ و هنر واحد 

6755 
  مهندسی تکنولوژي

هاي کامپیوتري گرایش   شبکه
 طراحی و پیاده سازي

   کاربردي -مرکز علمی  تهران تهران 30 - 40 -
 99 آموزش و پژوهش صنایع ایران

  مهندسی تکنولوژي *
ش هاي کامپیوتري گرای شبکه

 طراحی و پیاده سازي
  موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران - 30 - 40

 6756 هادي

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

6757 
  مهندسی تکنولوژي

هاي کامپیوتري گرایش   شبکه
 طراحی و پیاده سازي

  الی آزاد موسسه آموزش ع مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20
 55 خوارزمی خراسان رضوي

6758 
  مهندسی تکنولوژي 

هاي کامپیوتري گرایش  شبکه
 طراحی و پیاده سازي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

6759 
  مهندسی تکنولوژي

هاي کامپیوتري گرایش  شبکه
 طراحی و پیاده سازي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان - 30 - 40
 99 جهاد دانشگاهی زنجان

6760 
  مهندسی تکنولوژي 

هاي کامپیوتري گرایش  شبکه
 طراحی و پیاده سازي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  پاسارگاد فارس 15 15 20 20
 99 پاسارگاد
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  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

6761 
  مهندسی تکنولوژي

هاي کامپیوتري گرایش   شبکه
 طراحی و پیاده سازي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سچالو مازندران 15 15 20 20
 99 کارآموزان چالوس

6762 
  مهندسی تکنولوژي

هاي کامپیوتري گرایش   شبکه
 طراحی و پیاده سازي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  پارسیان هرمزگان 15 15 20 20
 63 پارسیان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6763
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 اطالعات گرایش امنیت اطالعات

 24 مخابرات آذربایجان شرقی

مهندسی تکنولوژي فناوري *
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 اطالعات گرایش امنیت اطالعات

 6764 پردازي ایران شرکت داده
  .تصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اخ*

99 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6765
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 اطالعات گرایش امنیت اطالعات

 55 شرکت مخابرات خراسان رضوي

مهندسی تکنولوژي فناوري  6766
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 اطالعات گرایش امنیت اطالعات

 99 د دانشگاهی اهوازجها

مهندسی تکنولوژي فناوري  6767
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 30 - 40 - اطالعات گرایش امنیت اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی سمنان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6768
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 اطالعات گرایش امنیت اطالعات

 99 نشگاهی کرمانجهاد دا

مهندسی تکنولوژي فناوري  6769
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فومن گیالن 15 15 20 20 اطالعات گرایش امنیت اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی فومن

مهندسی تکنولوژي فناوري  6770
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 اطالعات گرایش امنیت اطالعات

 99 هاي سنگین مازندران ع فلزي سازهشرکت صنای

6771 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 نویسی تحت وب  برنامه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20
 17 جهاد دانشگاهی تبریز

6772 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 نویسی تحت وب  برنامه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  داش تیکمه ان شرقیآذربایج 15 15 20 20
 99 استاد شهریار تیکمه داش

6773 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 نویسی تحت وب  برنامه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 30 - 40
 99 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

6774 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 نویسی تحت وب مهبرنا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20
 99  استانداري بوشهر

6775 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 نویسی تحت وب برنامه

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران 30 - 40 -
 99  انفورماتیک ایران

6776 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 نویسی تحت وب مهبرنا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی مشهد

6777 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 نویسی تحت وب برنامه

 مشهد خراسان رضوي - 30 - 40
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

   صنعتی -شرکت خدمات علمی 
 )مشهد(خراسان رضوي 

99 

6778 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 نویسی تحت وب  برنامه

  موسسه آموزش عالی آزاد  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20
 55 خوارزمی خراسان رضوي

6779 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 نویسی تحت وب  برنامه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20
 99 د دانشگاهی خراسان شمالیجها

6780 
  مهندسی تکنولوژي 

فناوري اطالعات گرایش 
 نویسی تحت وب برنامه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 30 - 40 -
 99 جهاد دانشگاهی سمنان

6781 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 نویسی تحت وب برنامه

   کاربردي -علمی مرکز آموزش  پاسارگاد فارس 15 15 20 20
 99  پاسارگاد

6782 
  فناوريمهندسی تکنولوژي 

  اطالعات گرایش 
 نویسی تحت وب برنامه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی کرمانشاه

6783 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 نویسی تحت وب  برنامه

کهگیلویه و  15 15 20 20
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج ویراحمدب

 99 جهاد دانشگاهی یاسوج
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  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  الاشتغ

6784 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 نویسی تحت وب  برنامه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20
 99 هاي سنگین مازندران شرکت صنایع فلزي سازه

6785 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 نویسی تحت وب برنامه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی همدان

6786 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20
 24  مخابرات آذربایجان شرقی

6787 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20
 99  سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

6788 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  هرند اصفهان 15 15 20 20
 99 هرند

6789 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 جارت الکترونیکت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20
 22  تهران-تحقیقات صنعتی ایران 

6790 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20
 99 مدیریت و خدمات مهندسی عالمه طبرسی

6791 
ژي فناوري مهندسی تکنولو

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي–مرکز علمی  تهران تهران 30 - 40 -
 99  صنایع ایران آموزش و پژوهش

6792 
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

  موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران 30 - 40 -
 99 مدیریت فناوري امیرکبیر

6793 
ژي فناوري مهندسی تکنولو

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

چهارمحال و  15 15 20 20
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99 جهاد دانشگاهی شهرکرد

6794 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشمر خراسان رضوي 15 15 20 20
 99 ی کاشمر جهاد دانشگاه

6795 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی مشهد

6796 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

  دي  کاربر-مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20
 99  جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

6797 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جاجرم خراسان شمالی 15 15 20 20
 57 جاجرم

6798 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 تجارت الکترونیک

  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40
 99 جهاد دانشگاهی اهواز

6799 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  چابهار سیستان و بلوچستان 15 15 20 20
 99 چابهار

6800 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

  کاربردي  -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس - 30 - 40
 99 جهاد دانشگاهی شیراز

6801 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20
 99  شیراز-شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران 

6802 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20
 99 کازرون

6803 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین - 45 - 30
 22 علوم و فنون قزوین

مهندسی تکنولوژي فناوري *
  اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

   کاربردي -علمی مرکز آموزش  قم قم 15 15 20 20
 6804  جهاد دانشگاهی قم

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 
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  هعنوان رشت  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

مهندسی تکنولوژي فناوري *
  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم - 30 - 40
 6805  موسسه فرهنگی اقتصادي زائر

  .ه داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل ب*
99 

6806 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زرند کرمان 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی زرند

6807 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -موزش علمی مرکز آ کرمان کرمان 15 15 20 20
 99  جهاد دانشگاهی کرمان

6808 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی گلستان

6809 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زلیبندران گیالن 15 15 20 20
 67 جهاد دانشگاهی انزلی

6810 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش
  تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20
 23  بابل

6811 
مهندسی تکنولوژي فناوري 

  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -وزش علمی مرکز آم ساوه مرکزي - 30 - 40
 99 جهاد دانشگاهی ساوه

مهندسی تکنولوژي فناوري *
  اطالعات گرایش 
 تجارت الکترونیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان 15 15 20 20
 6812 )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد 

  .ارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص د*
99 

6813 
مهندسی تکنولوژي فناوري 
اي  اطالعات گرایش خدمات رایانه

 در شهرداري
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20

 21  تبریز شهرداري

6814 
مهندسی تکنولوژي فناوري 
اي  اطالعات گرایش خدمات رایانه

 در شهرداري
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 55 35 - -

 21 هاي استان اصفهان شهرداري

6815 
مهندسی تکنولوژي فناوري 
اي  اطالعات گرایش خدمات رایانه

 در شهرداري
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20

 21  شهرداري کرج

6816 
مهندسی تکنولوژي فناوري 
اي  اطالعات گرایش خدمات رایانه

 در شهرداري
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد ضويخراسان ر 15 15 20 20

 21 شهرداري مشهد

6817 
مهندسی تکنولوژي فناوري 
اي  اطالعات گرایش خدمات رایانه

 در شهرداري
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20

 21 هاي استان کرمان سازمان همیاري شهرداري

6818 
مهندسی تکنولوژي فناوري 
اي  ایانهاطالعات گرایش خدمات ر

 در شهرداري
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بروجرد لرستان 15 15 20 20

 69  شهرداري بروجرد

6819 
مهندسی تکنولوژي فناوري 
اي  اطالعات گرایش خدمات رایانه

 در شهرداري
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20

 99 شهرداري یزد

6820 
  مهندسی تکنولوژي 
  ایش فناوري اطالعات گر

 طراحی صفحات وب
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20

 17  جهاد دانشگاهی تبریز

6821 
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20
 24 مخابرات آذربایجان شرقی

6822 
  کنولوژيمهندسی ت

   فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ملکان آذربایجان شرقی 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی ملکان

6823 
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20
 99 تی اردبیل سازمان مدیریت صنع

6824 
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان - 30 - 40
 99  صنعتی اصفهان-شرکت خدمات علمی 

6825 
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

  ردي  کارب-مرکز آموزش علمی  هرند اصفهان 15 15 20 20
 99 هرند
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  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

  تکنولوژيمهندسی *
   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20
 6826 شرکت گسترش انفورماتیک ایران

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

6827 
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش
 ات وب طراحی صفح

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران 30 - 40 -
 99 انفورماتیک ایران

6828 
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران 15 - 20 -
 99 علوم و فنون دانشسار

6829 
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  چناران خراسان رضوي 15 15 20 20
 99  چناران

6830 
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش 
 طراحی صفحات وب

 مشهد خراسان رضوي 30 - 40 -
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

   صنعتی -شرکت خدمات علمی 
 )مشهد(خراسان رضوي 

99 

6831 
  مهندسی تکنولوژي
  یش  فناوري اطالعات گرا
 طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

6832 
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان - 30 - 40
 99 جهاد دانشگاهی زنجان

6833 
  مهندسی تکنولوژي 

  ناوري اطالعات گرایش ف
 طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زرند کرمان 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی زرند

6834 
  مهندسی تکنولوژي

   فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فومن گیالن 15 15 20 20
 99 جهاد دانشگاهی فومن

6835 
  مهندسی تکنولوژي 

  ناوري اطالعات گرایشف
  طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  لنگرود گیالن - 30 - 40
 99 جهاد دانشگاهی لنگرود

6836 
  مهندسی تکنولوژي 

  فناوري اطالعات گرایش
  طراحی صفحات وب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20
 99  جهاد دانشگاهی همدان

ژي فناوري مهندسی تکنولو 6837
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 17 جهاد دانشگاهی تبریز

مهندسی تکنولوژي فناوري  6838
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 24 قیمخابرات آذربایجان شر

مهندسی تکنولوژي فناوري  6839
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  داش تیکمه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 استاد شهریار تیکمه داش

مهندسی تکنولوژي فناوري  6840
  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  ملکان آذربایجان شرقی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی ملکان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6841
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی ارومیه

مهندسی تکنولوژي فناوري *
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 6842 سازمان مدیریت صنعتی ارومیه
  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

25 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6843
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تکاب آذربایجان غربی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 کاب دهخدا ت

مهندسی تکنولوژي فناوري  6844
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  میاندوآب آذربایجان غربی 30 - 40 - اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  میاندوآب

مهندسی تکنولوژي فناوري  6845
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 اردبیلجهاد دانشگاهی 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6846
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 30 - 40 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 19  خانه کارگر واحد اردبیل

مهندسی تکنولوژي فناوري  6847
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 1س آباد  پار

مهندسی تکنولوژي فناوري  6848
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمی اردبیل 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 گرمی
99 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6849
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آران و بیدگل اصفهان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  آران و بیدگل

مهندسی تکنولوژي فناوري  6850
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  جهاد دانشگاهی اصفهان



 79

                            659 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(دول شماره جادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

مهندسی تکنولوژي فناوري  6851
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تیران و کرون اصفهان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 تیران و کرون

اوري مهندسی تکنولوژي فن 6852
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  خوروبیابانک اصفهان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  خور و بیابانک

مهندسی تکنولوژي فناوري  6853
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  علویجه اصفهان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  علویجه

مهندسی تکنولوژي فناوري  6854
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  هرند اصفهان 15 15 20 20 عات گرایش فناوري اطالعاتاطال

 99 هرند

مهندسی تکنولوژي فناوري  6855
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 1ایالم 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6856
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  دشتی

مهندسی تکنولوژي فناوري  6857
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دیلم بوشهر 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  دیلم

مهندسی تکنولوژي فناوري  6858
   کاربردي -وزش علمی مرکز آم کنگان بوشهر 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 کنگان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6859
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  بندرسازان گناوه

مهندسی تکنولوژي فناوري  6860
  ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن تهران

مهندسی تکنولوژي فناوري *
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 6861 شرکت گسترش انفورماتیک ایران
  .دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص *

99 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6862
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  مرکز تهران-صنایع و معادن ایران 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6863
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  تهران26 هنر واحد فرهنگ و

مهندسی تکنولوژي فناوري  6864
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  تهران32 فرهنگ و هنر واحد 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6865
    کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  تهران49فرهنگ و هنر واحد 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6866
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 مدیریت و خدمات مهندسی عالمه طبرسی

مهندسی تکنولوژي فناوري  6867
   کاربردي–می مرکز عل تهران تهران 30 - 40 - اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  آموزش و پژوهش صنایع ایران

مهندسی تکنولوژي فناوري  6868
  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران 30 - 40 - اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  مدیریت فناوري امیرکبیر

مهندسی تکنولوژي فناوري  6869
   کاربردي -علمی مرکز آموزش  شهریار تهران 40 - 30 - اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 3 جهاد دانشگاهی تهران 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6870
چهارمحال و  15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري
 99 جهاد دانشگاهی شهرکرد

مهندسی تکنولوژي فناوري  6871
حال و چهارم 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فارسان بختیاري
 99 فارسان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6872
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بشرویه خراسان جنوبی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  شهرداري بشرویه

مهندسی تکنولوژي فناوري  6873
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 1بیرجند 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6874
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فردوس خراسان جنوبی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  فردوس

مهندسی تکنولوژي فناوري  6875
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  نهبندان وبیخراسان جن 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 54  نهبندان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6876
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جام تربت خراسان رضوي 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 20  صنعت غذا تربت جام

مهندسی تکنولوژي فناوري  6877
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  حیدریه تربت سان رضويخرا 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 1تربت حیدریه 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6878
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي - 30 - 40 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 1سبزوار 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6879
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد سان رضويخرا 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی مشهد

مهندسی تکنولوژي فناوري  6880
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 2بجنورد 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6881
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد اسان شمالیخر 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی خراسان شمالی
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                            659 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)13(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   رکزعنوان م  شهر  استان
  اشتغال

مهندسی تکنولوژي فناوري  6882
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  شیروان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6883
   کاربردي -کز آموزش علمی مر اهواز خوزستان - 30 - 40 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی اهواز

مهندسی تکنولوژي فناوري  6884
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دزفول خوزستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 1 دزفول 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6885
   کاربردي -لمی مرکز آموزش ع ابهر زنجان 20 20 25 25 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  ابهر

مهندسی تکنولوژي فناوري  6886
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 22 وشرکت سهامی عام صنعتی مین

مهندسی تکنولوژي فناوري  6887
  بردي  کار-مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان - 30 - 40 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی زنجان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6888
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  چابهار سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 چابهار

مهندسی تکنولوژي فناوري  6889
   کاربردي -زش علمی مرکز آمو زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی زاهدان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6890
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباده فارس 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 آباده

مهندسی تکنولوژي فناوري  6891
  دي  کاربر-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  شیراز-شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6892
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوار فارس 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 علوم پزشکی کوار

مهندسی تکنولوژي فناوري  6893
   کاربردي -کز آموزش علمی مر کالیه معلم قزوین 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 63  الموت

مهندسی تکنولوژي فناوري *
 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم - 30 - 40
 6894  موسسه فرهنگی اقتصادي زائر

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

ي فناوري مهندسی تکنولوژ 6895
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیجار کردستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  بیجار

مهندسی تکنولوژي فناوري  6896
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  سازمان مدیریت صنعتی سنندج

فناوري مهندسی تکنولوژي  6897
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  کردستان1 فرهنگ و هنر واحد 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6898
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زرند کرمان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی زرند

کنولوژي فناوري مهندسی ت 6899
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  جهاد دانشگاهی کرمان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6900
  آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 غرب 
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )ع( امام رضا 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6901
کهگیلویه و  15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد
 99 جهاد دانشگاهی یاسوج

مهندسی تکنولوژي فناوري  6902
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان - 30 - 40 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 هی گلستان جهاد دانشگا

مهندسی تکنولوژي فناوري  6903
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 19  خانه کارگر واحد گرگان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6904
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 2نبد کاووس گ
99 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6905
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  طوالش گیالن 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 1 تالش 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6906
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  الشتر لرستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 1الشتر 

 تکنولوژي فناوري مهندسی 6907
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دورود لرستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 55  دورود

مهندسی تکنولوژي فناوري  6908
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  نورآباد لرستان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  نورآباد

مهندسی تکنولوژي فناوري  6909
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بهشهر مازندران 15 15 20 20 عات گرایش فناوري اطالعاتاطال

 39  بهشهر

مهندسی تکنولوژي فناوري  6910
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  چالوس مازندران 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  کارآموزان چالوس
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                            659 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  عناوین رشتهو محل  کدرشته :)13(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

مهندسی تکنولوژي فناوري  6911
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 جهاد دانشگاهی ساوه

مهندسی تکنولوژي فناوري  6912
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  محالت مرکزي 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99 ور جهاد دانشگاهی نیم

مهندسی تکنولوژي فناوري  6913
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  دفتر آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6914
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  میناب هرمزگان 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 میناب
99 

مهندسی تکنولوژي فناوري  6915
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 اتاطالعات گرایش فناوري اطالع

 99 جهاد دانشگاهی همدان

مهندسی تکنولوژي فناوري  6916
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بافق یزد 15 15 20 20 اطالعات گرایش فناوري اطالعات

 99  بافق

  
                            660 زیر گروه آموزشی –نعت صهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)14(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6917
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 شکالت با گرایش آردي

 99  گروه صنایع غذایی شیرین عسل

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6918
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 شکالت با گرایش آردي

 99 صنایع غذایی مراغه

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6919
   کاربردي -ی مرکز آموزش علم اصفهان اصفهان 15 15 20 20 شکالت با گرایش آردي

 99 شرکت گز سکه عتیق

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6920
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 شکالت با گرایش آردي

 99 )عج( صنایع غالت قائم

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6921
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 شکالت با گرایش آردي

 22 کت سهامی عام صنعتی مینوشر

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6922
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 شکالت با گرایش غیرآردي

 99 گروه صنایع غذایی شیرین عسل

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6923
   کاربردي -موزش علمی مرکز آ مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 شکالت با گرایش غیرآردي

 99 صنایع غذایی مراغه

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6924
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 شکالت با گرایش غیرآردي

 99  شرکت گز سکه عتیق

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6925
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 شکالت با گرایش غیرآردي

 99 )عج( صنایع غالت قائم

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  6926
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 شکالت با گرایش غیرآردي

 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 6927
 14  غله8زرگانی منطقه با

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 6928
 99  صنایع غذایی مراغه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 6929
 23 ماکارون شرکت صنعتی زر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 ع آردمهندسی تکنولوژي صنای 6930
 99 )عج( صنایع غالت قائم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 6931
 99 )مشهد( جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

   کاربردي -کز آموزش علمی مر خرمدره زنجان 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 6932
 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  مهندسی تکنولوژي 6933
 تهران تهران 15 15 20 20  صنایع روغن خوراکی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
   شرکت تعاونی کارخانجات فراوري 

 هاي روغنی ایران روغن و دانه
20 

  مهندسی تکنولوژي  6934
شهرك  ینقزو 15 15 20 20 صنایع روغن خوراکی

 صنعتی البرز
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

 20 شرکت صنعتی مهرام

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6935
 99  صنایع غذایی مراغه

   کاربردي -علمی مرکز آموزش  مرند آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6936
 17 مرند

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6937
 99 دشتی



 82

                            660 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)14(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 40 - 40 - مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6938
 35 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان شهربو 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6939
 99 کنگان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6940
 45 شرکت مهرکام پارس تهران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6941
 99 )عج( صنایع غالت قائم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6942
 52 گروه صنعتی گلرنگ

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6943
 20  گروه کارخانجات پارت الستیک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 یمهندسی تکنولوژي صنایع شیمیای 6944
 99  جهاد دانشگاهی اهواز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  خرمدره زنجان 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6945
 22 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

   کاربردي -زش علمی مرکز آمو بابل مازندران 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6946
 23  بابل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 6947
 99 سازي اراك  ماشین

  
                            661 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)15(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6948
 25 مراغه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاندوآبم آذربایجان غربی 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6949
  میاندوآب

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6950
 19 خانه کارگر واحد اردبیل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشان اصفهان 35 - 10 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6951
 19 کاشان 17خانه کارگر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 35 - 15 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6952
 19 خانه کارگر واحد کرج

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایوان ایالم 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6953
 99 ایوان

 تهران تهران 45 - 30 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6954
   کاربردي - آموزش علمی مرکز

  هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت
  پس از فروش خودرو

20 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 65 - 10 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6955
 19  خانه کارگر واحد تهران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6956
 99 راه و ترابري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6957
 40  ساپکو تهران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6958
 شرکت صنعتی کوشا تهران

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 20 15 15 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6959
 22 گروه صنعتی ایران خودرو

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6960
 99 1 بیرجند 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6961
 ت غرب استیلشرک

99 

شهرك  قزوین 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6962
 صنعتی البرز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 نیرو محرکه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6963
 99 1 سنندج 
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                            661 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  وین رشتهو عنامحل  کدرشته :)15(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -می مرکز آموزش عل بم کرمان 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6964
 99 بم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 50 - 25 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6965
 19 خانه کارگر واحد کرمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کهنوج کرمان 45 - 30 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6966
 17 کهنوج

  آباد اسالم رمانشاهک 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6967
 غرب 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )ع( امام رضا 

 بروجرد لرستان 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6968
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  کنندگان صنعت،  شرکت تعاونی تولید

 کشاورزي و دامپروري بروجرد
23 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل ازندرانم 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6969
 99 شرکت فوالدین ذوب آمل فذا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  چالوس مازندران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6970
 99 کارآموزان چالوس

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهر قائم مازندران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6971
 19  قائم شهر19انه کارگر واحد خ

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 6972
 99 مالیر

مهندسی تکنولوژي مکانیک  6973
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - هاي راهسازي و راهداري ماشین

 99  راه و ترابري

ي مکانیک مهندسی تکنولوژ 6974
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  لوشان گیالن 30 - 40 - هاي راهسازي و راهداري ماشین

 99  فنی لوشان

  
                            662 زیر گروه آموزشی –صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)16(جدول شماره 

  شظرفیت و جنسیت پذیر
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مهندسی تکنولوژي صنایع الستیک 6975
 22 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک تهران

  
                            751 زیر گروه آموزشی – کشاورزيموزشی هاي تحصیلی گروه آ و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)17(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

  بهداشت مواد غذایی  7501
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - با منشاء دامی

 99 )دامغان(اد کشاورزي سمنان جه

  بهداشت مواد غذایی 7502
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20  با منشاء دامی

 99 )شیراز(جهاد کشاورزي فارس 

  بهداشت مواد غذایی 7503
  مرکز آموزش علوم و صنایع رشت گیالن 15 15 20 20  با منشاء دامی

 99 خان رشت  شیالتی میرزا کوچک

  بهداشت مواد غذایی 7504
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان - 30 - 40  با منشاء دامی

 99 جهاد کشاورزي همدان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 تکنولوژي پرورش گاو 7505
 99 )مغان( جهاد کشاورزي اردبیل 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 75 - - - تکنولوژي پرورش گاو 7506
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 تکنولوژي پرورش گاو 7507
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - تکنولوژي پرورش گاو 7508
 99 )مغاندا( جهاد کشاورزي سمنان 

علی  فارس 15 15 20 20 تکنولوژي پرورش گاو 7509
 آبادکمین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 7510
 99  شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 هاي لبنی رآوردهتکنولوژي شیر و ف 7511
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 7512
 99 )دامغان(جهاد کشاورزي سمنان 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان - 30 - 40 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 7513
 99 جهاد کشاورزي همدان
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                            752 زیر گروه آموزشی –کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)18(جدول شماره 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  تغالاش

  برداري و نگهداري  بهره 7514
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 هاي آبیاري و زهکشی از شبکه

 99 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

  برداري و نگهداري بهره 7515
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 هاي آبیاري و زهکشی  از شبکه

 99 فارس  علوم و صنایع شیالتی خلیج

  برداري و نگهداري  بهره 7516
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 30 - 40 - هاي آبیاري و زهکشی از شبکه

 99  جهاد کشاورزي همدان

  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  گرمسار سمنان 15 15 20 20 توزیع و مصرف آب کشاورزي 7517
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

علی  فارس 15 15 20 20 توزیع و مصرف آب کشاورزي 7518
 آبادکمین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 20 - - توزیع و مصرف آب کشاورزي*
 7519 جهاد کشاورزي قم

  .بایست بومی استان مربوط باشند خواهر این کدرشته محل میداوطلبان  *
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 30 - 40 - توزیع و مصرف آب کشاورزي 7520
 99  جهاد کشاورزي همدان

  
                            753 زیر گروه آموزشی – کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)19(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 هاي روغنی تولید دانه 7521
 99 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

  برداري تولید و بهره 7522
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20  از گیاهان دارویی و معطر

 99  جهاد کشاورزي اردبیل

  برداري تولید و بهره 7523
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20  از گیاهان دارویی و معطر

 99  جهاد کشاورزي کرج

  برداري تولید و بهره 7524
چهارمحال و  30 - 40 - یی و معطر از گیاهان دارو

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري
 99  جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

  برداري تولید و بهره 7525
چهارمحال و  15 15 20 20  از گیاهان دارویی و معطر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فارسان بختیاري
 99 فارسان

  برداري تولید و بهره 7526
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  خوسف خراسان جنوبی 15 15 20 20  گیاهان دارویی و معطر از

 99 جهاد کشاورزي بیرجند

  برداري تولید و بهره 7527
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 15 15 20 20  از گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي سمنان

  برداري تولید و بهره 7528
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 ارویی و معطر از گیاهان د

 99 )شیراز( جهاد کشاورزي فارس 

  برداري تولید و بهره 7529
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20  از گیاهان دارویی و معطر

 99 )رشت( جهاد کشاورزي گیالن 

  برداري تولید و بهره 7530
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 ی و معطر از گیاهان داروی

 11 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  تولید و پرورش  7531
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی

 99 جهاد کشاورزي اردبیل

  تولید و پرورش  7532
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی

 99 جهاد کشاورزي کرج

  تولید و پرورش  7533
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی

 99 فارس  علوم و صنایع شیالتی خلیج

  تولید و پرورش 7534
   کاربردي - علمی مرکز آموزش خوسف خراسان جنوبی 15 15 20 20  گل و گیاهان زینتی

 99 جهاد کشاورزي بیرجند

  تولید و پرورش  7535
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی

 99 )مشهد( جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  تولید و پرورش 7536
  شهرجدید فارس 15 15 20 20  گل و گیاهان زینتی

 صدرا
  ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی 
 99 هاي صدرا  مجتمع گلخانه

  تولید و پرورش*
  گل و گیاهان زینتی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 20 - -
 7537 جهاد کشاورزي قم

  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
99 

  تولید و پرورش  7538
   کاربردي - آموزش علمی مرکز رشت گیالن 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی

 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  تولید و پرورش  7539
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 گل و گیاهان زینتی

 11 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دامغان سمنان 30 - 40 - تولید و فرآوري پسته 7540
 99 )دامغان(کشاورزي سمنان جهاد 
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                            754 زیر گروه آموزشی –کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)20(جدول شماره 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

  مرکز آموزش علوم و صنایع رشت گیالن 15 15 20 20 برداري آبزیان صید و بهره 7541
 99 خان رشت  شیالتی میرزا کوچک

  
                            755 زیر گروه آموزشی –کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)21(جدول شماره 

  ذیرشظرفیت و جنسیت پ
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

سی تکنولوژي ساخت و مهند 7542
 هاي زراعی و باغی  ماشین-تولید

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 30 - 40 -
 99 جهاد کشاورزي کرج

سی تکنولوژي ساخت و مهند 7543
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - هاي زراعی و باغی  ماشین-تولید

 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

مهندسی تکنولوژي ساخت و  7544
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 30 - 40 - هاي زراعی و باغی  ماشین-یدتول

 99 جهاد کشاورزي همدان

  
  851 زیر گروه آموزشی –مدیریت و خدمات اجتماعیي تحصیلی گروه آموزشی ها و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)22(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

8501 
  آتش نشانی و خدمات ایمنی 

  با گرایش پیشگیري از 
 حریق و حوادث

   کاربردي -ز آموزش علمی مرک کرج البرز 30 - 40 -
 21  شهرداري کرج

8502 
  آتش نشانی و خدمات ایمنی

   با گرایش پیشگیري از 
 حریق و حوادث

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 -
 76 سوانح طبیعی

8503 
  آتش نشانی و خدمات ایمنی

   با گرایش پیشگیري از 
 حریق و حوادث

   کاربردي -موزش علمی مرکز آ کرمان کرمان 15 15 20 20
 21 هاي استان کرمان  سازمان همیاري شهرداري

8504 
  آتش نشانی و خدمات ایمنی 

  با گرایش پیشگیري از 
 حریق و حوادث

 بندرعباس هرمزگان 40 - 35 -
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه 
 بندرعباس

99 

8505 
  نشانی و خدمات ایمنی  آتش
   گرایش مدیریت عملیاتبا

  در حریق و حوادث
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 55 35 - -

 21 هاي استان اصفهان شهرداري

8506 
  نشانی و خدمات ایمنی آتش

   با گرایش مدیریت عملیات 
 در حریق و حوادث

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز 35 - - -
 21 شهرداري کرج

8507 
   و خدمات ایمنینشانی آتش

   با گرایش مدیریت عملیات 
 در حریق و حوادث

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 30 - 40 -
 35  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

8508 
  نشانی و خدمات ایمنی آتش

   با گرایش مدیریت عملیات 
 در حریق و حوادث

  بردي  کار-مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 30 - 40 -
 99 بندرسازان گناوه

8509 
  نشانی و خدمات ایمنی آتش

   با گرایش مدیریت عملیات 
 در حریق و حوادث

چهارمحال و  15 15 20 20
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 26 احمر استان چهارمحال و بختیاري هالل

8510 
  نشانی و خدمات ایمنی آتش

   با گرایش مدیریت عملیات 
 حوادثدر حریق و 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20
 26 شمالی احمر استان خراسان  هالل

8511 
  نشانی و خدمات ایمنی آتش

   با گرایش مدیریت عملیات 
 در حریق و حوادث

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 -
 26 احمر استان قم هالل

8512 
  نشانی و خدمات ایمنی آتش

   با گرایش مدیریت عملیات
  در حریق و حوادث

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20
 99  شهرداري یزد

  مدیریت امداد در سوانح  8513
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 26 غربی احمر استان آذربایجان  هالل
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  851 زیر گروه آموزشی –مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)22(شماره جدول ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

  مدیریت امداد در سوانح  8514
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 30 - 40 - گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان اصفهان  هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8515
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان بوشهر  هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8516
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 76  سوانح طبیعی

  مدیریت امداد در سوانح 8517
چهارمحال و  15 15 20 20  گرایش سوانح طبیعی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري
 26 احمر استان چهارمحال و بختیاري هالل

  مدیریت امداد در سوانح 8518
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد رضويخراسان  30 - 40 -  گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان خراسان رضوي هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8519
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 15 بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

  مدیریت امداد در سوانح  8520
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 99 کازرون

  مدیریت امداد در سوانح  8521
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین 25 25 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان قزوین هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8522
  کاربردي  -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان قم هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8523
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان کرمان  هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8524
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان کرمانشاه هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8525
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان گلستان هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8526
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 26 مازندراناحمر استان  هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8527
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان همدان هالل

  مدیریت امداد در سوانح 8528
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 30 - 40 -  گرایش سوانح طبیعی

 26 احمر استان یزد  هالل

  د در سوانح مدیریت امدا 8529
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 گرایش سوانح غیرطبیعی

 26 غربی احمر استان آذربایجان هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8530
چهارمحال و  15 15 20 20 گرایش سوانح غیرطبیعی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري
 26 هارمحال و بختیارياحمر استان چ هالل

  مدیریت امداد در سوانح  8531
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - گرایش سوانح غیرطبیعی

 26 احمر استان خراسان رضوي  هالل

  مدیریت امداد در سوانح 8532
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20  گرایش سوانح غیرطبیعی

 99 ن کازرو

  مدیریت امداد در سوانح  8533
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 گرایش سوانح غیرطبیعی

 15  بهزیستی استان کردستان

  مدیریت امداد در سوانح 8534
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20  گرایش سوانح غیرطبیعی

 26 احمر استان کرمان هالل

  یریت امداد در سوانح مد 8535
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 گرایش سوانح غیرطبیعی

 26 احمر استان مازندران  هالل

  مدیریت امداد در سوانح 8536
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20  گرایش سوانح غیرطبیعی

 26 احمر استان همدان  هالل

  امداد در سوانحمدیریت  8537
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 30 - 40 -  گرایش سوانح غیرطبیعی

 26 احمر استان یزد هالل

  
                          852 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)23(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  رشتهعنوان   کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - تربیت مبلغ قرآن کریم 8538
 42 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 20 - - تربیت مبلغ قرآن کریم 8539
 47 شهید مطهري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان - 35 - 40 تربیت مبلغ قرآن کریم 8540
 99  ابهر
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                          852 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)23(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  نوان رشتهع  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم - 30 - 40 تربیت مبلغ قرآن کریم*•
  .دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص * 8541  شهید محالتی قم

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

65 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان - 30 - 40 تربیت مبلغ قرآن کریم 8542
  حوزه هنري واحد کرمان

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  الشتر لرستان - 30 - 40 تربیت مبلغ قرآن کریم 8543
 99 1 الشتر 

   يکاربرد - یعلم آموزش مرکز  خمین  مرکزي  -  30  -  40 بلغ قرآن کریمتربیت م 8544
  99  نیخم 1 واحد هنر و فرهنگ

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 تربیت مبلغ قرآن کریم 8545
 99  همدان1 فرهنگ و هنر واحد 

  
                         853 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیشی هاي تحصیلی گروه آموز و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)24(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

  کاربردي  -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8546
 99 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش حسابرسی 8547
 99  تهران56 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8548
 99 1 بیرجند 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابرسیحسابداري گرایش  8549
 99 سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جاجرم خراسان شمالی 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8550
 57 جاجرم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 حسابداري گرایش حسابرسی 8551
 99  جهاد دانشگاهی اهواز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 حسابداري گرایش حسابرسی 8552
 99  ابهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 70 - - - حسابداري گرایش حسابرسی *
 8553  استانداري کرمان

  .بان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطل*
99 

  گنبد گلستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8554
 کاووس

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 2 گنبد کاووس 

 بروجرد لرستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش حسابرسی 8555
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  کنندگان صنعت،  شرکت تعاونی تولید
 امپروري بروجردکشاورزي و د

23 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 35 35 - - حسابداري گرایش حسابرسی 8556
 99 جهاد کشاورزي یزد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 35 20 20 15 حسابداري گرایش دولتی 8557
 11 بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8558
 99 بازرگانی واحد مراغه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  میاندوآب آذربایجان غربی 30 - 40 - حسابداري گرایش دولتی 8559
 99  میاندوآب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 35 - 35 حسابداري گرایش دولتی 8560
 99 هاي استان اردبیل ري شهرداري سازمان همیا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دهلران ایالم 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8561
 99 دهلران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8562
 99 استانداري بوشهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بشرویه خراسان جنوبی 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8563
 99  شهرداري بشرویه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  جغتاي خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8564
 99 شهرداري جغتاي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 حسابداري گرایش دولتی 8565
 99 جهاد دانشگاهی اهواز
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                         853 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)24(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 یش دولتیحسابداري گرا 8566
 99  سازمان مدیریت صنعتی شیراز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوار فارس 40 45 - - حسابداري گرایش دولتی 8567
 99  علوم پزشکی کوار

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 70 - - - حسابداري گرایش دولتی*
 8568 نداري کرمان استا

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

کهگیلویه و  15 15 20 20 حسابداري گرایش دولتی 8569
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 66 1گچساران 

  کاربردي  -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 30 - 40 - حسابداري گرایش دولتی 8570
 21 هاي استان گیالن  سازمان همیاري شهرداري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 30 30 - - حسابداري گرایش دولتی*
 8571  دفتر آموزش و پژوهش استانداري لرستان

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 15 15 20 20 گرایش دولتیحسابداري  8572
 99 دفتر آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8573
 99 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز بایجان شرقیآذر 30 20 20 15 حسابداري گرایش صنعتی 8574
 99 سازي تبریز گروه ماشین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی*
 8575 سازمان مدیریت صنعتی ارومیه

  .د ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دار*
25 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تکاب آذربایجان غربی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8576
 99  دهخدا تکاب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8577
 99 2 مهاباد 

   کاربردي -علمی مرکز آموزش  اردبیل اردبیل 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8578
 99 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 - 20 - حسابداري گرایش صنعتی 8579
 99 شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8580
 99 1 ایالم 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایوان ایالم 15 15 20 20 تیحسابداري گرایش صنع 8581
 99  ایوان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اسالمشهر تهران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8582
 19  خانه کارگر واحد اسالمشهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8583
 22  تهران-تی ایران  تحقیقات صنع

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8584
 99 مدیریت و خدمات مهندسی عالمه طبرسی

   کاربردي–مرکز علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8585
 99  آموزش و پژوهش صنایع ایران

چهارمحال و  - 30 - 40 حسابداري گرایش صنعتی 8586
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99  انجمن جوشکاري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8587
 20 2 سبزوار 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قوچان خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8588
 99 ه شرقشرکت یکدان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی*
 8589 خانه کارگر واحد مشهد

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
19 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8590
 52 هاي صنعتی خراسان رضوي شرکت شهرك

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8591
 20  شرکت فراز صنعت آیریا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8592
 99  شیروان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان 15 15 20 20 ایش صنعتیحسابداري گر 8593
 99 شرکت غرب استیل



 89

                         853 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)24(جدول شماره ادامه 
  پذیرشظرفیت و جنسیت 

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تاکستان قزوین 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8594
 20 تاکستان

شهرك  قزوین 30 - 40 - حسابداري گرایش صنعتی 8595
 صنعتی البرز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 19 واحد قزوینخانه کارگر 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8596
 99  سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه

کهگیلویه و  15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8597
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 66 1یاسوج 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8598
 19  خانه کارگر واحد گرگان

  گنبد گلستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8599
 اووسک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 1گنبد کاووس 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  چالوس مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8600
 99 لوسکارآموزان چا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کیاکال مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8601
 23 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8602
 99 سازي اراك  ماشین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8603
 99 جهاد دانشگاهی ساوه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساوه مرکزي 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8604
 22  گروه صنعتی صفا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  میبد یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8605
 22 مجتمع کاشی میبد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش صنعتی 8606
 19 خانه کارگر واحد یزد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شبستر آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8607
 99  شبستر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8608
 99 1مهاباد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8609
 99  اداره کل تعاون استان اردبیل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8610
 99 1پارس آباد 

آران و  اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8611
 بیدگل

   کاربردي -کز آموزش علمی مر
 99  آران و بیدگل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی*
 8612 جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان - 30 - 40 حسابداري گرایش مالی 8613
 99  صنعتی اصفهان-شرکت خدمات علمی 

تیران و  اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8614
 کرون

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99  تیران و کرون

  ردي  کارب-مرکز آموزش علمی  خوروبیابانک اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8615
 99 خور و بیابانک

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  هرند اصفهان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8616
 99 هرند

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهر دره ایالم 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8617
 34 1 دره شهر 

  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  دشتی بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8618
 99  دشتی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دیلم بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8619
 99 دیلم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8620
 99 کنگان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8621
 99  تهران56 و هنر واحد  فرهنگ

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهریار تهران 40 - 30 - حسابداري گرایش مالی 8622
 99 3جهاد دانشگاهی تهران 

چهارمحال و  15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8623
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فارسان بختیاري

 99  فارسان
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                         853 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   عناوین رشتهومحل  کدرشته :)24(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فردوس وبیخراسان جن 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8624
 99  فردوس

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8625
 20 2سبزوار 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کاشمر خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8626
 99 جهاد دانشگاهی کاشمر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 ش مالیحسابداري گرای 8627
 99 سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي

 مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی•
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

   معاونت توسعه، مدیریت و پشتیبانی 
 8628 آستان قدس رضوي

  .رشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان این کداز پذیرفته •
56 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 حسابداري گرایش مالی 8629
 99  ابهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمسار سمنان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8630
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي سمنان 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان ستان و بلوچستانسی 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8631
 60 1 زاهدان 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباده فارس 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8632
 99  آباده

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  الرستان فارس 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8633
 99  الرستان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین قزوین - 45 - 30 حسابداري گرایش مالی 8634
 22  علوم و فنون قزوین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کالیه معلم قزوین 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8635
 63 الموت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دیواندره کردستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8636
 60 شهرداري دیواندره

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 سابداري گرایش مالیح 8637
 99 سازمان مدیریت صنعتی سنندج

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8638
 99 1 سنندج 

  ربردي  کا-مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8639
 99  کردستان1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بم کرمان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8640
 99 بم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کهنوج کرمان - 45 - 30 حسابداري گرایش مالی 8641
 17  کهنوج

  آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8642
 غرب 

   کاربردي -ز آموزش علمی مرک
 55  اسالم آباد غرب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آستارا گیالن 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8643
 17  آستارا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بروجرد لرستان 30 - 40 - حسابداري گرایش مالی 8644
 99 2بروجرد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بادنورآ لرستان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8645
 99 نورآباد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کالردشت مازندران 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8646
 99  گلدشت کالردشت

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  پارسیان هرمزگان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8647
 63  پارسیان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8648
 99 مالیر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابرکوه یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8649
 99  ابرکوه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 35 35 - - حسابداري گرایش مالی 8650
 99  جهاد کشاورزي یزد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالی 8651
 99  جواد االئمه یزد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 25 25 20 20 حسابداري گرایش مالیاتی 8652
 11  بازرگانی واحد آذربایجان شرقی
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                         853 زیر گروه آموزشی –  خدمات اجتماعیمدیریت وهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)24(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالیاتی 8653
 27 الیاتی ارومیهم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 حسابداري گرایش مالیاتی 8654
 22  تهران-تحقیقات صنعتی ایران 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 70 - - - حسابداري گرایش مالیاتی*
 8655  استانداري کرمان

  .اوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به د*
99 

  
                         854 زیر گروه آموزشی– مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)25(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8656
 12  اداره کل دادگستري استان آذربایجان شرقی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  داش تیکمه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8657
 99 د شهریار تیکمه داش استا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شبستر آذربایجان شرقی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8658
 شبستر

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوکان آذربایجان غربی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8659
 99 بوکان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تکاب آذربایجان غربی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8660
 99  دهخدا تکاب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهاباد آذربایجان غربی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8661
 99 1مهاباد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد پارس اردبیل 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8662
 99 1س آباد  پار

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمی اردبیل 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8663
 99  گرمی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردستان اصفهان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8664
 99 شهرداري مهاباد

   کاربردي -رکز آموزش علمی م اصفهان اصفهان 55 35 - - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8665
 هاي استان اصفهان  شهرداري

21 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8666
 2 ایالم 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی*
 8667 هر اداره کل دادگستري استان بوش

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی*
 8668  تهران54 فرهنگ و هنر واحد 

  .ختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط ا*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 25 25 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8669
 کانون سردفتران و دفتریاران

51 

  تربت خراسان رضوي 30 - 40 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8670
 حیدریه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 1تربت حیدریه 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي 15 15 20 20 تیحقوق قضایی گرایش علوم ثب 8671
 2سبزوار 

20 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 35 - 35 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8672
 اداره کل دادگستري استان خراسان رضوي

12 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیروان خراسان شمالی 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8673
  شیروان

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8674
 99 جهاد دانشگاهی اهواز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8675
 99 قلعه  شهرداري صایین

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان 30 - 40 - گرایش علوم ثبتیحقوق قضایی  8676
 99  اداره کل دادگستري استان زنجان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 30 - 40 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی*
 8677 جهاد دانشگاهی سمنان

  .ن مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استا*
99 
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                         854 زیر گروه آموزشی– مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)25(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8678
 99 2 زاهدان 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباده فارس 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8679
 99  آباده

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8680
  اداره کل دادگستري استان فارس

17 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8681
  کازرون

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کالیه معلم قزوین 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8682
  الموت

63 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 قوق قضایی گرایش علوم ثبتیح*
 8683 شهرداري قم

  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
21 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سقز کردستان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8684
 سقز

60 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 25 25 20 20 یش علوم ثبتیحقوق قضایی گرا 8685
 اداره کل دادگستري استان کردستان

12 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قروه کردستان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8686
 1قروه 

99 

   کاربردي -علمی مرکز آموزش  کرمان کرمان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8687
 12  اداره کل دادگستري استان کرمان

   آباد اسالم کرمانشاه 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8688
 غرب

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 99 )ع(امام رضا 

کهگیلویه و  15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8689
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گچساران بویراحمد

 66 1گچساران  

کهگیلویه و  15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8690
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 66 1 یاسوج 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8691
 99  اداره کل دادگستري استان گلستان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آستارا گیالن 15 15 20 20 وم ثبتیحقوق قضایی گرایش عل 8692
 17  آستارا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی *
 8693  اداره کل دادگستري استان گیالن

  .ارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص د*
12 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مالیر همدان 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8694
 99 مالیر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 35 20 - - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8695
 12  اداره کل دادگستري استان همدان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  میبد یزد 15 15 20 20 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 8696
 99 میبد

  حقوق گرایش ارشاد  8697
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرمی اردبیل 15 15 20 20 در امور کیفري

 99 گرمی

  حقوق گرایش ارشاد *
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 در امور کیفري

 8698  اداره کل دادگستري استان بوشهر
  .یت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرف*

99 

  حقوق گرایش ارشاد  8699
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 در امور کیفري

 12 قوه قضاییه تهران

  حقوق گرایش ارشاد  8700
چهارمحال و  15 15 20 20 در امور کیفري

   کاربردي - علمی مرکز آموزش شهرکرد بختیاري
 99  تعاونی پیام شهرکرد

  حقوق گرایش ارشاد 8701
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي - 35 - 35  در امور کیفري

 12  اداره کل دادگستري استان خراسان رضوي

  حقوق گرایش ارشاد  8702
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 25 25 20 20 در امور کیفري

 12 اداره کل دادگستري استان کردستان 

  حقوق گرایش ارشاد  8703
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 در امور کیفري

 12  اداره کل دادگستري استان کرمان

  حقوق گرایش ارشاد  8704
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 15 15 20 20 در امور کیفري

 12 گستري استان لرستان اداره کل داد

  حقوق گرایش ارشاد  8705
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  نهاوند همدان 15 15 20 20 در امور کیفري

 99  نهاوند
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                     854 زیر گروه آموزشی– مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)25(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

  حقوق گرایش ارشاد  8706
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 25 25 - - در امور کیفري

 12  اداره کل دادگستري استان همدان

   حقوق گرایش ارشاد *
 ور مدنیدر ام

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20
 8707  اداره کل دادگستري استان بوشهر

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی 8708
 12  قضاییه تهران قوه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 - حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی 8709
 12  اداره کل دادگستري استان قم

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 25 25 20 20 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی 8710
 12  اداره کل دادگستري استان کردستان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20  ارشاد در امور مدنیحقوق گرایش 8711
 12  اداره کل دادگستري استان کرمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان 15 15 20 20 حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی 8712
 12  اداره کل دادگستري استان لرستان

  
                          855 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشته محل کدرشته :)26(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قدس رانته 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش اشخاص 8713
 44 شرکت سهامی بیمه ایران استان تهران

چهارمحال و  15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش اشخاص 8714
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فارسان بختیاري

 99  فارسان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوار فارس 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش اشخاص 8715
 99 زشکی کوار علوم پ

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش اموال 8716
 99 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مراغه آذربایجان شرقی 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش اموال 8717
 99  بازرگانی واحد مراغه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 15 15 20 20 ش اموالمدیریت بیمه گرای 8718
 99  بندرسازان گناوه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قدس تهران 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش اموال 8719
 44 شرکت سهامی بیمه ایران استان تهران

   کاربردي - علمی مرکز آموزش مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش اموال 8720
 99  انجمن مدیریت ایران واحد خراسان رضوي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کازرون فارس 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش اموال 8721
 99 کازرون

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش اموال 8722
 99  سازمان مدیریت صنعتی سنندج

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 70 - - - مدیریت بیمه گرایش اموال*
 8723  استانداري کرمان

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قدس تهران 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش مسئولیت 8724
 44  بیمه ایران استان تهرانشرکت سهامی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش مسئولیت 8725
 99 انجمن مدیریت ایران واحد خراسان رضوي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گنبدکاووس گلستان 15 15 20 20 مدیریت بیمه گرایش مسئولیت 8726
 99 2 گنبد کاووس 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 ریت تعاونمدی 8727
 11 شرقی  اداره کل تعاون استان آذربایجان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 35 40 - - مدیریت تعاون 8728
 99  جهاد کشاورزي اصفهان

  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مدیریت تعاون 8729
 99 شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

چهارمحال و  15 15 20 20 مدیریت تعاون 8730
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

 99  تعاونی پیام شهرکرد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20 20 مدیریت تعاون 8731
 15 بهزیستی استان خراسان جنوبی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  خوسف خراسان جنوبی 15 15 20 20 مدیریت تعاون 8732
 99  جهاد کشاورزي بیرجند
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                          855 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)26(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  هعنوان رشت  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت تعاون 8733
 11  اداره کل تعاون استان خراسان رضوي

   کاربردي -می مرکز آموزش عل مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت تعاون 8734
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سمنان سمنان 30 - 40 - مدیریت تعاون 8735
 99 جهاد کشاورزي سمنان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شاهرود سمنان 15 15 20 20 مدیریت تعاون 8736
 99 )شاهرود( جهاد کشاورزي سمنان 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 70 - - - مدیریت تعاون*
 8737  استانداري کرمان

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رودبار گیالن 15 15 20 20 مدیریت تعاون 8738
 11 شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تنکابن مازندران 15 15 20 20 مدیریت تعاون 8739
 11 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  
                          856 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)27(جدول شماره 

  جنسیت پذیرشظرفیت و 
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 20 30 - 40 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8740
 99  سازمان مدیریت صنعتی تبریز

   کاربردي -موزش علمی مرکز آ تهران تهران 30 - 40 - مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8741
 99  چرم تهران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري*
 8742  تهران23 فرهنگ و هنر واحد 

  .اختصاص داردهاي البرز و تهران  ان بومی استانظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلب *
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - جاريمدیریت تبلیغات گرایش ت 8743
 99  تهران31 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8744
 99  تهران41فرهنگ و هنر واحد 

  لی آزاد موسسه آموزش عا تهران تهران 30 - 40 - مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8745
 99 مدیریت فناوري امیرکبیر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8746
 99 بازرگانی واحد خراسان رضوي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8747
 20  شرکت فراز صنعت آیریا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قروه کردستان 15 15 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8748
 99 1 قروه 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8749
 99  سازمان بازرگانی استان کرمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش تجاري 8750
 99  مازندران5 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش سیاسی 8751
 36  خبر مشهد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 15 - 20 - مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8752
 99 رش ایران سپهرشرکت تولیدي ف

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کنگان بوشهر 15 15 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8753
 99  کنگان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8754
 99  تهران18 فرهنگ و هنر واحد 

  مدیریت تبلیغات*
  گرایش فرهنگی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40
 8755  تهران23فرهنگ و هنر واحد 

  . اختصاص داردهاي البرز و تهران بان بومی استانظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطل *
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8756
 99  تهران31 فرهنگ و هنر واحد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8757
 99  تهران43فرهنگ و هنر واحد 
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                  856 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)27(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 30 - 40 - مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8758
 31  خراسان رضوي2 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 ش فرهنگیمدیریت تبلیغات گرای 8759
 36  خبر شیراز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوهدشت لرستان 30 - 40 - مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی 8760
 99  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل - 30 - 40 مدیریت گردشگري 8761
 99 ع دستی اردبیل صنای

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مدیریت گردشگري 8762
 99  مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت گردشگري 8763
 30 هتلداري و جهانگردي پردیسان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 15 15 20 20 مدیریت گردشگري*
 8764  صنایع دستی استان قم

  .بایست بومی استان مربوط باشند داوطلبان خواهر این کدرشته محل می *
30 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 مدیریت گردشگري 8765
 17  خدمات جهانگردي استان کرمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 مدیریت گردشگري 8766
 99 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران 15 15 20 20 مدیریت گردشگري 8767
 99  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کالردشت مازندران 15 15 20 20 مدیریت گردشگري 8768
 99 ردشت گلدشت کال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اراك مرکزي - 30 - 40 مدیریت گردشگري 8769
 30  صنایع دستی استان مرکزي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کیش هرمزگان 15 15 20 20 مدیریت گردشگري 8770
 99 کیش

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 30 - 40 - مدیریت گردشگري 8771
 99  جواد االئمه یزد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گناوه بوشهر 15 15 20 20 مدیریت لجستیک بنادر 8772
 99  بندرسازان گناوه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرانزلی گیالن 15 15 20 20 مدیریت لجستیک بنادر 8773
 99 واتر خاورمیانه انزلی  شرکت خدمات دریایی تاید

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس مزگانهر 25 25 20 20 مدیریت لجستیک بنادر 8774
 99 شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه بندرعباس

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرلنگه هرمزگان 30 - 40 - مدیریت لجستیک بنادر*
 8775 )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد 

  .ربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان م*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 30 - 40 - مدیریت هتلداري 8776
 99 صنایع دستی اردبیل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مدیریت هتلداري*
 8777  تهران33 فرهنگ و هنر واحد 

  .استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی *
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مدیریت هتلداري 8778
 99  مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 مدیریت هتلداري 8779
 30  هتلداري و جهانگردي پردیسان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 15 15 20 20 يمدیریت هتلدار 8780
 17 خدمات جهانگردي استان کرمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کالردشت مازندران 15 15 20 20 مدیریت هتلداري 8781
 99  گلدشت کالردشت

  
                          857 زیر گروه آموزشی – اجتماعیمدیریت و خدمات هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)28(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 30 - - - مدیریت حفاظت اطالعات•
 8782 امی ارومیه نیروي انتظ

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
28 
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                          858 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)29(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 - هدایتگران سیاسی•
 8783  شهید محالتی قم

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
65 

  
                          859 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیتحصیلی گروه آموزشی هاي  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)30  (جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -ش علمی مرکز آموز تبریز آذربایجان شرقی - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8784
 15  بهزیستی استان آذربایجان شرقی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8785
 15  بهزیستی استان آذربایجان غربی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تکاب آذربایجان غربی - 15 - 20 مربی پیش دبستانی 8786
 دهخدا تکاب

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گلپایگان اصفهان - 30 - 40 بی پیش دبستانیمر 8787
  گلپایگان

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8788
  بهزیستی استان ایالم

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  برازجان بوشهر - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8789
 جان استان بوشهر بهزیستی براز

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8790
  بهزیستی استان تهران

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8791
  شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

99 

ال و چهارمح - 40 - 35 مربی پیش دبستانی 8792
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهرکرد بختیاري

  بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري
15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8793
 بهزیستی استان خراسان جنوبی

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی - 35 - 40 مربی پیش دبستانی 8794
  بهزیستی استان خراسان شمالی

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8795
 15  بهزیستی استان خوزستان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زنجان زنجان - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8796
  بهزیستی استان زنجان

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مهدیشهر سمنان - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8797
 شهر استان سمنان  بهزیستی مهدي

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8798
 بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

15 

  ي  کاربرد-مرکز آموزش علمی  شیراز فارس - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8799
 بهزیستی استان فارس

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8800
  بهزیستی استان کردستان

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان - 40 - 35 مربی پیش دبستانی 8801
 15  بهزیستی استان کرمان

کهگیلویه و  - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8802
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج راحمدبوی

 بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد
15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد علی گلستان - 35 - 35 مربی پیش دبستانی 8803
 15 آباد کتول استان گلستان  بهزیستی علی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8804
 زمان بهزیستی استان گیالن سا

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آباد خرم لرستان - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8805
  بهزیستی استان لرستان

15 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  نورآباد لرستان - 15 - 20 مربی پیش دبستانی 8806
  نورآباد

99 

   کاربردي -رکز آموزش علمی م شهر قائم مازندران - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8807
  بهزیستی استان مازندران

15 
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                          859 زیر گروه آموزشی – مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)30(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8808
 15 بهزیستی استان هرمزگان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان - 35 - 35 مربی پیش دبستانی 8809
 15  بهزیستی استان همدان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابرکوه یزد - 30 - 40 مربی پیش دبستانی 8810
 99 ابرکوه

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تفت یزد - 35 - 40 مربی پیش دبستانی 8811
 15 بهزیستی استان یزد

  
                          951 زیر گروه آموزشی –فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)31(دول شماره ج

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

  شناسی اجتماعی  آسیب 9501
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تبریز آذربایجان شرقی 15 15 20 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15  بهزیستی استان آذربایجان شرقی

  شناسی اجتماعی  آسیب 9502
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15 بهزیستی استان آذربایجان غربی

  شناسی اجتماعی  آسیب 9503
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گلپایگان اصفهان 15 15 20 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 99 گلپایگان

  شناسی اجتماعی آسیب 9504
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15  بهزیستی استان ایالم

  شناسی اجتماعی  آسیب 9505
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  برازجان بوشهر 15 15 20 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15  بهزیستی برازجان استان بوشهر

  شناسی اجتماعی  یبآس*
  مجتمع آموزشی  تهران تهران 50 - - - گرایش پیشگیري از اعتیاد

 9506 شهید ایرانی
  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*

74 

  شناسی اجتماعی آسیب 9507
  اربردي  ک-مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 99 شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

  شناسی اجتماعی  آسیب 9508
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیرجند خراسان جنوبی 15 15 20  20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15 بهزیستی استان خراسان جنوبی

  شناسی اجتماعی  آسیب 9509
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابادگن خراسان رضوي 15 15 20  20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15  بهزیستی گناباد استان خراسان رضوي

  شناسی اجتماعی  آسیب 9510
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 20 20 25 25 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 28  نیروي انتظامی خراسان رضوي

  شناسی اجتماعی آسیب 9511
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 15 15 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15  بهزیستی استان خوزستان

  شناسی اجتماعی آسیب 9512
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15  بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

  شناسی اجتماعی  آسیب 9513
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شیراز فارس 15 15 20 20 عتیادگرایش پیشگیري از ا

 15  بهزیستی استان فارس

  شناسی اجتماعی  آسیب 9514
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15 بهزیستی استان کردستان

  شناسی اجتماعی  آسیب 9515
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 25 25 20 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15  بهزیستی استان کرمان

  شناسی اجتماعی  آسیب 9516
کهگیلویه و  - 30 - 40 گرایش پیشگیري از اعتیاد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد
 15  بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد

  شناسی اجتماعی  آسیب 9517
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 تیادگرایش پیشگیري از اع

 15 سازمان بهزیستی استان گیالن

  شناسی اجتماعی  آسیب 9518
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  شهر قائم مازندران 15 15 20 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15 بهزیستی استان مازندران

  شناسی اجتماعی  آسیب 9519
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرعباس هرمزگان 15 15 20 20 ادگرایش پیشگیري از اعتی

 15  بهزیستی استان هرمزگان

  شناسی اجتماعی  آسیب 9520
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15  بهزیستی استان همدان

  شناسی اجتماعی  آسیب 9521
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تفت یزد 15 15 20 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 15 بهزیستی استان یزد

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 15 15 20 20 روابط عمومی 9522
 99 خبر اردبیل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 روابط عمومی 9523
 99  بوشهر1 فرهنگ و هنر واحد 
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                        951 زیر گروه آموزشی –فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)31(ه دول شمارجادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - روابط عمومی 9524
 99  تهران7 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 روابط عمومی 9525
 99  تهران13 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 40 - 40 - روابط عمومی 9526
 99  تهران14فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - یروابط عموم 9527
 99  تهران15 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 روابط عمومی 9528
 99  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - روابط عمومی 9529
 99  تهران26فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 روابط عمومی 9530
 99  تهران29فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 روابط عمومی 9531
 99  تهران34فرهنگ و هنر واحد 

    کاربردي-مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - روابط عمومی 9532
 99  تهران41فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - روابط عمومی 9533
 99  تهران43فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 - 40 - روابط عمومی 9534
 99  تهران55فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دمشه خراسان رضوي 15 15 20 20 روابط عمومی 9535
 31  خراسان رضوي2 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 30 30 15 15 روابط عمومی 9536
 36 خبر اهواز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیارجمند سمنان 15 15 20 20 روابط عمومی 9537
 99 شهرداري بیارجمند

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 15 15 20 20 روابط عمومی 9538
 99  جهاد دانشگاهی زاهدان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان - 35 - 35 روابط عمومی 9539
 31  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 روابط عمومی 9540
 99  کردستان1گ و هنر واحد  فرهن

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 70 - - - روابط عمومی*
 9541  استانداري کرمان

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 روابط عمومی 9542
 99 )رشت( گیالن 1و هنر واحد  فرهنگ 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوهدشت لرستان 30 - 40 - روابط عمومی 9543
 99  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 روابط عمومی 9544
 55  بابل4 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  دآبادمحمو مازندران 15 15 20 20 روابط عمومی 9545
 71  مازندران3 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9546
 17  آذربایجان غربی1 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بوشهر بوشهر 15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9547
 99  بوشهر1 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 20 - - مدیریت امور فرهنگی 9548
 47 شهید مطهري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت امور فرهنگی 9549
 99  تهران7فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -رکز آموزش علمی م تهران تهران - 35 - 40 مدیریت امور فرهنگی 9550
 99  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9551
 99  تهران13 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9552
 99  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت امور فرهنگی 9553
 99  تهران26فرهنگ و هنر واحد 



 99

                        951 زیر گروه آموزشی –فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)31(دول شماره جادامه 
  و جنسیت پذیرشظرفیت 
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت امور فرهنگی 9554
 99  تهران31 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت امور فرهنگی 9555
 99  تهران41هنگ و هنر واحد  فر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - مدیریت امور فرهنگی 9556
 99  تهران43 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 50 - 40 - مدیریت امور فرهنگی*
 9557  تهران47 فرهنگ و هنر واحد 

  .ه محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشت*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 - 40 - مدیریت امور فرهنگی 9558
 99  تهران55فرهنگ و هنر واحد 

چهارمحال و  15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9559
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فارسان بختیاري

 99 فارسان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اهواز خوزستان 20 30 15 20 ر فرهنگیمدیریت امو 9560
 36  خبر اهواز

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان 35 - 35 - مدیریت امور فرهنگی 9561
 31  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

  ردي  کارب-مرکز آموزش علمی  الرستان فارس 15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9562
 99  الرستان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم 30 - 40 - مدیریت امور فرهنگی*
 9563 فرهنگ و هنر واحد قم

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
31 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9564
 99  کردستان1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9565
 99  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

کهگیلویه و  15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9566
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یاسوج بویراحمد

 26 احمداحمر استان کهگیلویه و بویر هالل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 20 30 - 40 مدیریت امور فرهنگی 9567
 99 )رشت( گیالن 1 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  محمودآباد مازندران 30 - 40 - مدیریت امور فرهنگی 9568
 71  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  نوشهر ندرانماز 15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9569
 99  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان 15 15 20 20 مدیریت امور فرهنگی 9570
 99  همدان1 فرهنگ و هنر واحد 

  
                          952گروه آموزشی  زیر –فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)32(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 45 - 30 - چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ 9571
 99  تهران1فرهنگ و هنر واحد 

  
                          953 زیر گروه آموزشی –فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)33(ول شماره جد

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران نتهرا - 30 - 40 طراحی پوشاك 9572
 99  چرم تهران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 طراحی پوشاك 9573
 99  تهران38فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي - 30 - 40 طراحی پوشاك 9574
 20 2 سبزوار 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد ضويخراسان ر - 30 - 40 طراحی پوشاك 9575
 11  اداره کل تعاون استان خراسان رضوي

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان - 30 - 40 طراحی پوشاك 9576
 99 حوزه هنري واحد کرمان



 100

                        953آموزشی  زیر گروه –فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)33(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  نوشهر مازندران - 30 - 40 طراحی پوشاك 9577
 99  مازندران2 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  همدان همدان - 30 - 40 طراحی پوشاك 9578
 99  همدان1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 طراحی و تکنولوژي دوخت 9579
 99 چرم تهران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 طراحی و تکنولوژي دوخت 9580
 99 هران ت38 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان - 30 - 40 طراحی و تکنولوژي دوخت 9581
 99 حوزه هنري واحد کرمان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بابل مازندران - 30 - 40 طراحی و تکنولوژي دوخت 9582
 55  بابل4 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ساري مازندران - 30 - 40 طراحی و تکنولوژي دوخت 9583
 99  مازندران1 فرهنگ و هنر واحد 

  
                          954 زیر گروه آموزشی – فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)34(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن
کد   عنوان مرکز  شهر  استان

  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 سازي گرایش تدوین فیلم 9584
  تهران4 فرهنگ و هنر واحد 

31 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 سازي گرایش تدوین فیلم 9585
  تهران11فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20  تدوینسازي گرایش فیلم 9586
  خراسان رضوي1فرهنگ و هنر واحد 

36 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 سازي گرایش تدوین فیلم 9587
 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -کز آموزش علمی مر ساري مازندران 15 15 20 20 سازي گرایش تدوین فیلم 9588
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 گرافیک گرایش تصویرسازي 9589
 صنایع دستی آذربایجان غربی

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 45 - 30 گرافیک گرایش تصویرسازي 9590
  تهران1ر واحد  فرهنگ و هن

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش تصویرسازي *
 9591  تهران6فرهنگ و هنر واحد 

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي - علمی مرکز آموزش تهران تهران 30 - 40 - گرافیک گرایش تصویرسازي 9592
  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش تصویرسازي 9593
  تهران18 فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش تصویرسازي*
 9594  تهران23 فرهنگ و هنر واحد 

  . اختصاص داردهاي البرز و تهران ان بومی استانظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلب *
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 - 35 - گرافیک گرایش تصویرسازي 9595
 99  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي  -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش تصویرسازي 9596
  تهران34فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 45 - 30 گرافیک گرایش تصویرسازي 9597
  تهران35فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 20 20 گرافیک گرایش تصویرسازي 9598
  تهران38فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 رایش تصویرسازيگرافیک گ 9599
  تهران42فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش تصویرسازي 9600
  تهران49 فرهنگ و هنر واحد 

99 

   کاربردي -آموزش علمی مرکز  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 گرافیک گرایش تصویرسازي 9601
 31  خراسان رضوي2فرهنگ و هنر واحد 



 101

                        954 زیر گروه آموزشی –فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)34(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 گرافیک گرایش تصویرسازي 9602
 99 2بجنورد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بندرانزلی گیالن 15 15 20 20 گرافیک گرایش تصویرسازي 9603
 67 جهاد دانشگاهی انزلی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 رسازيگرافیک گرایش تصوی 9604
 99 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  محمودآباد مازندران - 30 - 40 گرافیک گرایش تصویرسازي 9605
 71  مازندران3 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -آموزش علمی مرکز  تهران تهران 15 15 20 20 گرافیک گرایش طراحی چاپ 9606
 99  تهران38فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش طراحی چاپ 9607
 99  تهران49 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 گرافیک گرایش طراحی چاپ 9608
 36 خبرنگاران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 ک گرایش طراحی چاپگرافی 9609
 99  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ارومیه آذربایجان غربی 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9610
 99  صنایع دستی آذربایجان غربی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بیلارد اردبیل - 35 - 35 گرافیک گرایش گرافیک 9611
 99  اردبیل1 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرج البرز - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9612
 99 جهاد دانشگاهی کرج

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ایالم ایالم 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9613
 99 1 ایالم 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 یکگرافیک گرایش گراف*
 9614  تهران6فرهنگ و هنر واحد 

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9615
 99  تهران11 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - گرافیک گرایش گرافیک 9616
 99  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9617
 99  تهران18فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي - علمی مرکز آموزش تهران تهران 30 - 40 - گرافیک گرایش گرافیک 9618
 99  تهران20فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک*
 9619  تهران23 فرهنگ و هنر واحد 

  .اختصاص دارد هاي البرز و تهران ان بومی استانظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلب *
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 35 - 35 - کگرافیک گرایش گرافی 9620
 99  تهران25 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - گرافیک گرایش گرافیک 9621
 99  تهران26فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9622
 99  تهران32گ و هنر واحد فرهن

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9623
 99  تهران34 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 40 - 35 گرافیک گرایش گرافیک 9624
 99  تهران35 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9625
 99  تهران42فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9626
 99  تهران44فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9627
 99  تهران49حد فرهنگ و هنر وا

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  سبزوار خراسان رضوي - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9628
 99 1سبزوار 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9629
 36 خبرنگاران

   کاربردي -علمی مرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9630
 36  خراسان رضوي1فرهنگ و هنر واحد 
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                        954 زیر گروه آموزشی – فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)34(جدول شماره ادامه 
  ظرفیت و جنسیت پذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  دآزا
 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد خراسان رضوي 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9631
 31  خراسان رضوي2فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بجنورد خراسان شمالی 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9632
 99 2 بجنورد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  ابهر زنجان 20 20 25 25 فیکگرافیک گرایش گرا 9633
 99  ابهر

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان سیستان و بلوچستان - 35 - 35 گرافیک گرایش گرافیک 9634
 31  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  الرستان فارس 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9635
 99 ان الرست

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مرودشت فارس 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9636
 99 1 مرودشت 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قم قم - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک*
 9637  جهاد دانشگاهی قم

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
99 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمانشاه کرمانشاه 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9638
 99  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  گرگان گلستان - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9639
 99 1 گرگان 

   کاربردي -می مرکز آموزش عل بندرانزلی گیالن 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9640
 67  جهاد دانشگاهی انزلی

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  رشت گیالن 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9641
 99 )رشت( گیالن 1 فرهنگ و هنر واحد 

 بروجرد لرستان 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9642
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  کنندگان صنعت،  شرکت تعاونی تولید

 رزي و دامپروري بروجردکشاو
23 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  آمل مازندران 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9643
 99  مازندران5 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  بابل مازندران 15 15 20 20 گرافیک گرایش گرافیک 9644
 55  بابل4 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  محمودآباد مازندران - 30 - 40 گرافیک گرایش گرافیک 9645
 71  مازندران3 فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گریم و ماسک 9646
 31  تهران4فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گریم و ماسک 9647
 99  تهران38احد  فرهنگ و هنر و

  
                          955 زیر گروه آموزشی – فرهنگ و هنر هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)35(جدول شماره 

  ظرفیت و جنسیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته  شاغل  آزاد

 مرد زن  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران - 30 - 40 گی ساز ایرانینوازند 9648
 31  تهران4 فرهنگ و هنر واحد 

  موسسه آموزش عالی آزاد تهران تهران 15 - 20 - نوازندگی ساز ایرانی 9649
 77  نهاوند

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 30 - 40 - نوازندگی ساز جهانی 9650
 31  تهران4فرهنگ و هنر واحد 

  موسسه آموزش عالی آزاد  تهران تهران 15 - 20 - نوازندگی ساز جهانی 9651
 77 نهاوند
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  سازمان  شاغلین ،هاي مختص کارکنان بازرسی کل کشورنام مرکز، تعریف شاغل و کد اشتغال کدرشته محل): 36(جدول شماره 
  صندوق تامین اجتماعی و شاغلین بنادر و دریانوردي

  .» ها را ندارند تقاضیان حق استفاده از این کدرشته محل سایر م«
  کد اشتغال  تعریف شاغل   )37(کدرشته محل مطابق جدول شماره   نام مرکز
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

  شرکت گسترش انفورماتیک ایران
6990  

   کاربردي - مرکز آموزش علمی
   تهران18فرهنگ و هنر واحد 

9660  

   کاربردي - مرکز آموزش علمی
  کانون سردفتران و دفتریاران

 8829 -8820  

  »بازرسی کل کشور سازمان متقاضیان«
مـانی،  گردد که به صـورت رسـمی، پی   شاغل به فردي اطالق می   

وقـت در     قـراردادي تمـام     یا وقت  قانون کار، شرکتی، مامور تمام    
  .کار باشد سازمان بازرسی کل کشور استان تهران مشغول به

95  

   کاربردي- ش علمیمرکز آموز
  شرکت خدمات دریایی تاید واتر

   بندرعباسخاورمیانه
8833-6985  

  »سازمان بنادر و دریانوردي متقاضیان«
گردد که در سازمان بنادر و دریانوردي  شاغل به فردي اطالق می

کار باشد و موافقـت سـازمان    هاي کارگزاري مشغول به  و شرکت 
  .باشدتباً اخذ نموده کمذکور را جهت تحصیل 

96  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مخابرات آذربایجان شرقی

6986  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تان اردبیلاداره کل تعاون اس

8821  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

8822  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  استان تهران-شرکت سهامی بیمه ایران

8830  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران56فرهنگ و هنر واحد 

8823  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فارسان

8831  

   کاربردي- ز آموزش علمیمرک
  سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي

8824  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت مخابرات خراسان رضوي

6987  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  1زاهدان 

8825  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شیراز-شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران 

6988  

  ربردي کا- مرکز آموزش علمی
 علوم پزشکی کوار

8832  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  علوم و فنون قزوین

8826  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازمان مدیریت صنعتی سنندج

8827  

  ي  کاربرد- مرکز آموزش علمی
  خابرات کرمانم

6989  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  واد االئمه یزد ج

8828  

  » صندوق تامین اجتماعیمتقاضیان«
گردد  مالی به فردي اطالق میگرایش شاغل در رشته حسابداري 

که به عنوان کارشناس مالی ادارات کل بیمه و مدیریت درمـان        
  .مشغول به کار باشد

خاص بـه کارشناسـان     در رشته مدیریت بیمه گرایش اش     شاغل  
نامنویسی ادارات کل بیمه تامین اجتمـاعی سراسـر کـشور و در         

 ICTرشته مهندسی تکنولـوژي ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات        
گرایش دیتا به کارشناسان فناوري اطالعات ادارات کل بیمـه و           

  .گردد درمان سراسر کشور اطالق می

97  
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  سازمان بنادر و دریانوردي و شاغلین صندوق تامین اجتماعی هاي مختص کارکنان بازرسی کل کشور، شاغلین کدرشته محل): 37(جدول شماره 
  ).36(مطابق تعریف شاغل مندرج در جدول شماره 

و جنسیت ظرفیت 
کد زیرگروه   گروه آموزشی   شاغلپذیرش

  عنوان رشته  کدرشته  آموزشی
  مرد  زن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان
  اشتغال

653 6985 
  مهندسی تکنولوژي
 بندرعباس هرمزگان 20 15  تجهیزات بندري

   کاربردي -مرکز آموزش علمی 
 شرکت خدمات دریایی تایدواتر 

 خاورمیانه بندرعباس
96 

654 6986 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

   ICTفناوري اطالعات 
 گرایش دیتا

آذربایجان  20 20
 کاربردي -آموزش علمی مرکز  تبریز شرقی

 97 مخابرات آذربایجان شرقی

654 6987 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

   ICTفناوري اطالعات 
 گرایش دیتا

خراسان  20 20
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  مشهد رضوي

 97 شرکت مخابرات خراسان رضوي

654 6988 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

   ICTفناوري اطالعات 
 گرایش دیتا

 شیراز فارس 20 20
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

   شرکت صنایع مخابراتی راه دور
  شیراز- ایران 

97 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و *
  ICTفناوري اطالعات 
  گرایش دیتا

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  کرمان کرمان 20 20
 6989 654 مخابرات کرمان

  .داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به *
97 

  مهندسی تکنولوژي*
   فناوري اطالعات گرایش

  فناوري اطالعات
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 10 10

 شرکت گسترش انفورماتیک ایران

ت
صنـعـــ

 

659 6990 

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
95 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 15 15 حسابداري گرایش دولتی 8820 853
 95 کانون سردفتران و دفتریاران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اردبیل اردبیل 20 20 حسابداري گرایش مالی 8821 853
 97  اداره کل تعاون استان اردبیل

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  اصفهان اصفهان 20 20 الیحسابداري گرایش م*
 8822 853 جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
97 

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 40 - حسابداري گرایش مالی 8823 853
 97  تهران56فرهنگ و هنر واحد 

خراسان  20 20 حسابداري گرایش مالی 8824 853
 مشهد رضوي

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 
  سازمان مدیریت صنعتی

  خراسان رضوي
97 

سیستان و  20 20 حسابداري گرایش مالی 8825 853
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  زاهدان بلوچستان

 97 1 زاهدان 

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  قزوین ینقزو 20 20 حسابداري گرایش مالی 8826 853
 97  علوم و فنون قزوین

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان 20 20 حسابداري گرایش مالی 8827 853
 97 سازمان مدیریت صنعتی سنندج

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  یزد یزد 20 20 حسابداري گرایش مالی 8828 853
 97  جواد االئمه یزد

854 8829 
  قوق قضایی گرایشح

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 10 10  علوم ثبتی
 95  کانون سردفتران و دفتریاران

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 20 20 مدیریت بیمه گرایش اشخاص 8830 855
 97  شرکت سهامی بیمه ایران استان تهران

ارمحال چه 20 20 مدیریت بیمه گرایش اشخاص 8831 855
   کاربردي -مرکز آموزش علمی  فارسان و بختیاري

 97 فارسان

   کاربردي -مرکز آموزش علمی  کوار فارس 20 20 مدیریت بیمه گرایش اشخاص 8832 855
 97  علوم پزشکی کوار

ت و خدمات اجتماعی
مدیری

  

 بندرعباس هرمزگان 20 15 مدیریت لجستیک بنادر 8833 856
   کاربردي -مرکز آموزش علمی 

اتر  شرکت خدمات دریایی تایدو
 خاورمیانه بندرعباس

96 

گ و هنر
فرهن

  

 کاربردي -مرکز آموزش علمی  تهران تهران 10 10 مدیریت امور فرهنگی 9660  951
 95  تهران18فرهنگ و هنر واحد 
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   کاربردي-علمی پودمانیهاي  دوره  ناپیوستهکارشناسیمقطع مجري  آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی): 38(جدول شماره 

کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهراستان       
 نشهرستا

  0411  2898706  ملک راه قرا  سه-توجاده سن  مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی

 اداره کل - جنب بازار روز-اديخیابان آز :1ساختمان شماره 
 آذربایجان شرقی تعاون استان

 ابتداي کوچه - شهریور 17- چهارراه باغشمال :2ساختمان شماره 
  47 پالك -نوبر 

4779490 0411 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  3853880  2 پالك -متري عماد18 - خیابان نور-شهرك یاغچیان  آذربایجان شرقیاستان اداره کل دادگستري 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  4412323  روبروي بیمارستان محالتی-راه نرسیده به نصف- بهمن22خیابان    غله8بازرگانی منطقه 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 0411 3818932  جنب مرکز بهداشت برادران شهید باالپور-شهر رجایی بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

  کاربردي- آموزش علمیمرکز 
  آذربایجان شرقیبهزیستی استان

  نشانی روبروي آتش- خیابان سلیمان خاطر-خیابان آزادي
  0411  4782340  اداره بهزیستی شهرستان تبریز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  2313435  2 خیابان بهشت -21 روبروي کالنتري -شهرك ارم   تبریزجهاد دانشگاهی

  کاربردي -  علمیمرکز آموزش
 خانه کارگر واحد تبریز

  )شهید ظهیري( خیابان قالیچیلر - بلوار منجم
 0411  2842238 هاي آسمانجنب آپارتمان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0411 3301581  متري صفا20- انتهاي خیابان شهریار شمالی-کوي ولیعصر سازمان مدیریت صنعتی تبریز

  ديکاربر- مرکز آموزش علمی
  شهرداري تبریز

 نرسیده به تربیت معلم -انتهاي خیابان طالقانی: 1ساختمان شماره
  عالمه

 هفته بازار - اول خیابان دارایی-خیابان آزادي: 2ساختمان شماره
   جنب ساختمان معاونت حقوقی شهرداري تبریز-قدیم

5424299  0411  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع کوچک آذربایجان شرقی

   روبروي موتوژن- جاده صنعت-طقه صنعتی غرب تبریزمن
  0411  4450983  شهرك فناوري خودرو

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
  گروه صنایع غذایی شیرین عسل

   شهرك صنعتی سلیمی-آذرشهر - جاده تبریز35کیلومتر 
 0412 4328838  متري اول30

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  2896082   و تحقیقمرکز آموزش -سازي تبریز  گروه ماشین-راملکق  سازي تبریز گروه ماشین

  تبریز
 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مخابرات آذربایجان شرقی

 ساختمان جدید التأسیس مرکز آموزش مخابرات -ابتداي زعفرانیه
  0411  3338484  استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  تیکمه داش
 0432  3122234   استاد شهریاراول بلوار  استاد شهریار تیکمه داش

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  شبستر
 0471  2226767  ده متر به طرف نوجه  صد-از پل میالد بعد - خیابان میالد شرقی  شبستر

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 بازرگانی واحد مراغه

   سه راهی خیام-آهن خیابان راه:1ساختمان شماره
 0421 2242050 4پالك  کوي امیرالمومنین- پاسدارانخیابان: 2ساختمان شماره

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 مراغه 0421  2234333  جنب دبیرستان منصور- خیابان ساسان-خیابان اوحدي صنایع غذایی مراغه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
  0421  2236228   روبروي گرمابه دروازه- خیابان قم شمالی-خیابان اوحدي  مراغه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی ندمر
 0491 2220040  شهرك صنعتی سرامیکی مرند- جلفا- جاده قدیم مرند5کیلومتر  مرند

آذربایجان 
 شرقی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ملکان
  0422  8229860 بلوار شمس تبریزي   ملکانجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 غربیبهزیستی استان آذربایجان 

   خیابان عارف- خیابان هشت شهریور:1ساختمان شماره 
   دانشگاه پیام نور2روبروي ساختمان شماره 

 راه مجاهد  روبروي سه- خیابان ولیعصر :2ساختمان شماره 
3850860 0441 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0441  2584355   جاده فرعی کولق- جاده فرودگاه5کیلومتر    ارومیهجهاد دانشگاهی
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 سازمان مدیریت صنعتی ارومیه
متري روبروي سازمان نظام مهندسی 14 -  خیابان حج-خیابان عمار

 0441 3466150 سمت چپ - متري 14انتهاي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی آذربایجان غربی

   کاربردي-مرکز آموزش علمی - جاده سلماس2کیلومتر 
  0441 2620208  زمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استانسا

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0441 3480216  نبش خیابان شفا-خیابان عمار  آذربایجان غربی1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0441  3369686  جنب هتل ساحل -بلوار والفجر   مالیاتی ارومیه

  کاربردي- ش علمیمرکز آموز
  نیروي انتظامی ارومیه

 خیابان شهید -  بعد از پل سوم خرداد -ابتداي جاده سلماس 
  0441  2753444  پور قلی

  ارومیه

  يکاربرد- یمرکز آموزش علم
  0441  3454111  خیابان باهنر  آذربایجان غربیاحمر استان هالل 

آذربایجان 
 غربی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بوکان
 بوکان

    خیابان شهید چمران-رمانداريه ف فلک:1ساختمان شماره
  3کوچه سرو 

   علی آباد -فلکه جانبازان   :2ساختمان شماره       
   ساختمان هنرستان عالمه طباطبایی

6260781 0482 
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  کاربردي - مرکز آموزش علمی تکاب
 0482 5228466  فرمانداري سابق-خیابان امام خمینی دهخدا تکاب

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 1مهاباد 

  راه مولوي  چهار باالتر از-خیابان جمهوري اسالمی
 0442 2242930 114 پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مهاباد
  2مهاباد 

  22 پالك - 17 کوچه -8 ایستگاه - فرهنگیان:1ساختمان شماره
  12 کوچه -کوي فرهنگیان  :2ساختمان شماره       

 دبیرستان غیرانتفاعی تربیت
  راه وفایی  سه–الدین ایوبی   خیابان صالح:3ساختمان شماره 

  241 پالك -روبروي بانک کشاورزي 

2442308  0442  
آذربایجان 
 غربی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی میاندوآب
  میاندوآب

  خیابان شهداي شرقی-بلوار انقالب :1ساختمان شماره 
   13 جنب کالنتري - خیابان سرباز :2ساختمان شماره 

 )س(پیش دانشگاهی حضرت معصومه 
2339535  0481 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 اداره کل تعاون استان اردبیل

   روبروي نیروي انتظامی- نرسیده به شورابیل-خیابان دانشگاه
 0451 4445622 پژوه مجتمع آموزشی دانش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0451 2246515 123 پالك - روبروي پل استخر-خیابان معلم   اردبیلجهاد دانشگاهی
  رديکارب- مرکز آموزش علمی

 0451 7728361   شهرك گلسار- خیابان گلسار-  خیابان کشاورز-فلکه سعدي  جهاد کشاورزي اردبیل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0451 6632078  جنب سالن شهید خدنگی- شهرك رازي-میدان ایثار خانه کارگر واحد اردبیل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
  خبر اردبیل

  ره کل پست استان اردبیل جنب ادا-بزرگراه شهدا
 0451 6616828 مجتمع خوارزمی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل

 جنب مجتمع مسکونی - باالتر از میدان فرهنگ-شهرك کارشناسان
  0451 7714090 شرکت گاز اردبیل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0451 8816569   جنب موسسه بازیافت- حمام جام جم-میدان جهاد  اردبیلاستان هاي   شهرداري سازمان همیاري

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0451  2240572  جنب بانک کشاورزي و بیمه البرز-میدان شریعتی پژوهان ایران سوله اردبیلشرکت دانش

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 شرکت ذوب آهن اردبیل

 جنب بانک -بروي پمپ بنزین رو- خیابان بعثت:1ساختمان شماره
  رفاه شعبه بعثت

  اردبیل1 شهرك صنعتی شماره - میدان ایثار:2ساختمان شماره
6621230 0451 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی اردبیل

  خیابان استاد منزوي- خیابان سی متري:1ساختمان شماره
   طبقه دوم- خیابان دانشگاه:2شماره  ساختمان

  پژوهان انشساختمان د
3361200 0451 

 اردبیل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0451  5518351  باالتر از نمایشگاه بین المللی-خیابان دانشگاه  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 1آباد  پارس

  جنب دارالقرآن- خیابان ابن سینا-خیابان امام
 0452 7232901   جنب اداره پست-  خیابان امام:ساختمان اداري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پارس آباد 0452  7322901 دوز اصالن جاده 10کیلومتر   )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0452 7232801  طبقه چهارم- بهمن29 ساختمان -خیابان شهید بهشتی جنوبی خانه کارگر واحد پارس آباد

  اردبیل

  کاربردي-موزش علمیآ مرکز گرمی
 0452 6244070  جنب تربیت بدنی-خیابان هالل احمر گرمی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آران و بیدگل
 0362 2730022 )ع( خیابان حضرت ابوالفضل -)ع(میدان امام حسین  آران و بیدگل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  اردستان
  0362  5322773 آموز بلوار دانش شهرداري مهاباد

 0311  3803972   جاده آزادگان1 کیلومتر -بعد از فلکه دانشگاه صنعتی  مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان
  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 اصفهاناستان جامعه اسالمی کارگران 

   جنب بیمارستان شهید صدوقی-بزرگمهر خیابان
 0311 2679018  اله شهرستانیکوي آیت

  کاربردي- آموزش علمیمرکز 
  جهاد دانشگاهی اصفهان

   شهرك منظریه-شهر  خمینی-انتهاي بلوار دانشگاه صنعتی
 0311  3667268 بلوار پردیس

  کاربردي - موزش علمیآمرکز 
 جهاد کشاورزي اصفهان

 جنب شرکت آبفار - خیابان جهاد:1ساختمان شماره
  9 کیلومتر - شهر جدید بهارستان:2ساختمان شماره

  ده قلعه شور جا
2337081 0311 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شرکت تولیدي فرش ایران سپهر

   خیابان خرم-) دروازه تهران(میدان جمهوري اسالمی 
 0311 3386713 28 پالك-خیابان شهیدان شرقی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
  صنعتی اصفهان-شرکت خدمات علمی

 کوي شهید - توپخانه44  جنب گروه-)آبادفرح(میدان ارتش 
 0311 6264061 زهرایی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  عتیق شرکت گز سکه

   بعد از خیابان شهیدان کاظمی-خمینی خیابان امام
 0311 3310730   خیابان مادي فتوت-نرسیده به خانه اصفهان

 اصفهان

 اصفهان
 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي استان اصفهانشهرداري

  خیابان سجاد - چهارراه آپادانا بعد از-پل بزرگمهر 
  0311 6633281  2 پالك -  جنب موسسه قوامین
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی  اصفهان
  0311  6640043  جنب جمعیت هالل احمر- بلوار آیینه خانه-پل خواجو  هالل احمر استان اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تیران و کرون
 0332 3227173  داران- جاده تیران3کیلومتر  تیران و کرون

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  خور و بیابانک
 0324 4223559  میدان امام خمینی خور و بیابانک

  کاربردي - مرکز آموزش علمی علویجه
 0332  4243322 هبلوار دانشگا علویجه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کاشان
  کاشان17خانه کارگر واحد 

   پاسگاهخیابانانتهاي  -بلوار امام رضا :1ساختمان شماره 
  مخابراتخیابانجنب 

   جنب حسینیه شهدا- خیابان فاضل نراقی :2ساختمان شماره 
4444868 0361 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی گلپایگان
 0372 3240051 ابتداي بلوار سپاه -میدان دفاع مقدس گلپایگان

 اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی  هرند
 0312  6333899  بلوار شهید صفار هرندي هرند

  کاربردي- یمرکز آموزش علم
  دانشگاهی کرج جهاد

 خیابان – خیابان طالقانی شمالی - باالتر از میدان طالقانی-عظیمیه
  0261  2536469  کرج 1 ضلع شمالی ساختمان آموزش و پرورش ناحیه -میخک

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0261  6700872   خیابان شهید همت-  جاده ماهدشت5کیلومتر  جهاد کشاورزي کرج

  کاربردي- ز آموزش علمیمرک
 0261  2541825  جنب اداره گاز- شهرك اداري حسن آباد-حسن آباد خانه کارگر واحد کرج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت صنعتی زرماکارون

   نبش چهارراه حدادي - بلوار سرداران غربی- گلشهر
  0261  4408505  جنب ساختمان قائم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 نعتی کوشا کرجشرکت ص

  )معین سیر( خیابان هشتم - بلوار امام خمینی-محمدشهر
  اتحاد ردآ روبروي کارخانه -اولین کوچه فرعی سمت چپ

 چپ درب دوم سمت
6312727  0261 

  کرج البرز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري کرج

   متري امام خمینی 44 کوچه - فلکه پنجم فردیس- فردیس
 0261 6504900  جنب پمپ بنزین

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 1ایالم 

 جنب کانون - بلوار دانشجو- میدان میالد:1ساختمان شماره
 پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  9 خیابان کارگر - بلوار کارگر- شهرك صنعتی:2ساختمان شماره
3335427 0841  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2ایالم 

   روبروي درمانگاه -ید مدرس بلوار شه:1ساختمان شماره
  تأمین اجتماعی

   انتهاي خیابان بعثت- بلوار جمهوري :2ساختمان شماره
  )ره(هنرستان امام خمینی 

  ) ره(امام خمینی  بلوار شمالی میدان :3ساختمان شماره
  جمهوريبلوار تر از  پایین
   تقاطع بعثت- بلوار جمهوري :4ساختمان شماره

2222229 0841 
 ایالم

  کاربردي - زش علمیمرکز آمو
 0841 2221868  خیابان ربابه کمالی-میدان شهدا بهزیستی استان ایالم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ایوان
 0842 3239390  انتهاي کوچه نواب صفوي-) ره (خیابان امام خمینی ایوان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دره شهر
 0842 5224359 رك شهرداري روبروي پا-) ع (خیابان امام حسین 1دره شهر 

 ایالم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دهلران
 دهلران

  ی خیابان شهید اعلم- کوي ریاست جمهوري
 0842 7220276 نبش کوچه شهداي گمنام

  کاربردي- مرکز آموزش علمی برازجان
  0773  4241286  خیابان شهید عباسپور  بهزیستی برازجان استان بوشهر

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  0771  5554154   جنب خدمات عرب نیدي-خیابان فرودگاه  اداره کل دادگستري استان بوشهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0771  5563068  خیابان شهید چمران  استانداري بوشهر
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0771  4541606  ها کوي خواجه-بهمنی  علوم و صنایع شیالتی خلیج فارس
  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0771  5560724 1 جاشو وچه ک- والفجریابان خ-میدان شیالت  بوشهر1فرهنگ و هنر واحد

 بوشهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0771 2526140  خیابان معلم هالل احمر استان بوشهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی دشتی
  0772 6222564 سازي شهرك آماده -خورموج دشتی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  مدیل
  0772  4242830  انتهاي خیابان شهداي جنوبی  دیلم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

   میدان فاضل جمی- منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس-عسلویه
  0772  7374725   خیابان وحدت-بلوار سیراف

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی  کنگان
  0772  7213323   جنب هنرستان طالقانی- خیابان دانشجو–خیابان دانشگاه   کنگان

 بوشهر
 
 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی گناوه
 0772 3247811  دیلم- جاده گناوه3کیلومتر  بندرسازان گناوه
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 نشهرستا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اسالمشهر
  021 56155400  آموز  جنب پارك دانش-48 انتهاي خیابان -خیابان زرافشان  خانه کارگر واحد اسالمشهر

  021 33218146  یگان ویژه ناجا- خیابان وحدت-کالهدوزمیدان شهید  شهید ایرانیمجتمع آموزشی
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

  آموزشی و پژوهشی
 وزارت صنایع و معادن تهران

   خیابان شهید صارمی غربی -الهی خیابان استاد نجات
  021  88806997 34و36و 64پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي خدمات  شرکتانجمن صنفی

   پس از فروش خودرو
 021 44536005   خیابان فجر- بلوار یاس- خیابان گلها-تهرانسرشرقی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان تهران

  )مقصودبیگ( خیابان امیر ابراهیم دربندي -میدان تجریش
  021  22686080 48 پالك- جنب مدرسه راهنمایی همت-بعد از خیابان تختی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  پژوهش و مهندسی جوش ایران

  خیابان هفتم شرقی-کبیري طامه  خیابان شهید-بزرگراه همت غرب
 021 44606167  1 پالك -نبش کوچه معادن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  88310113 217 پالك -ایرانشهر شمالی تهران -تحقیقات صنعتی ایران

  کاربردي- یمرکز آموزش علم
 چرم تهران

  تر از زرتشت  پایین- خیابان فلسطین شمالی-میدان فاطمی
 021 88971831 2 پالك -کوچه برادران شهید حمید و وحید غفاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد تهران

   بعد از تقاطع ولیعصر-خیابان طالقانی: 1ساختمان شماره 
 440 و 438پالك 

  بعد از میدان شیر پاستورریزه-بزرگراه فتح: 2ارهساختمان شم
  خیابان فتح بیست و یکم

66490050  021 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 راه و ترابري

 خیابان شهرك - چهارراه ایران خودرو14کیلومتر-بزرگراه فتح
 021  66283713 دانش

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ساپکو تهران

خیابان کامران کبیري طامه               -بزرگراه شهید همت غرب
  021  44461100   ضلع غربی پارك بزرگمهر-)شاهین شمالی(

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021 22940183  مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا-خیابان لویزان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سوانح طبیعی

 خیابان شهید فیاضی -وي از چهارراه پارك باالتر -عصر خیابان ولی
  021 22633073 9 پالك-کوچه شبدیز-) فرشته سابق (

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهران

    خیابان پارك- نرسیده به پل همت-اصفهانی خیابان اشرفی
  021 44241331 زندگی  ساختمان پیشتازان آیین- شهرك هما

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  وري شرکت تعاونی کارخانجات فرا

 هاي روغنی ایران روغن و دانه
 کوچه شهید بخشی - خیابان مفتح شمالی-خیابان شهید مطهري

 021  88828954 27 پالك -موقر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پردازي ایران شرکت داده

  راه سپند باالتر از چهار-الهی شمالی خیابان استاد نجات
  021 88909231 35  پالك - کوچه خسرو 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  استان تهران بیمه ایرانشرکت سهامی 

   انتهاي خیابان شکرآبی- باالتر از مطهري -شریعتی خیابان 
 021 88409297  83شماره 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021  66808372  رکت شیر پگاه تهران ش-جاده قدیم کرج   پگاه تهرانشرکت شیر پاستوریزه 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 021  44664116 3 نبش بیمه -جاده مخصوص5/1کیلومتر  شرکت صنعتی آما

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شرکت صنعتی کوشا تهران

  اراه شیشه مین  سه-جاده مخصوص کرج
  021 44540033   نبش شهرك فرهنگیان-به سمت شمال بلوار ولیعصر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 الکتریک شرکت کارخانجات پارس

  بعد از چهارراه فرحزادي-سمت شمال  به- بزرگراه یادگار امام 
  021 22098182 180  پالك- 5 و 3  نبش کوهسار-رگران شمالیخیابان ایثا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  66706051 880  پالك - الهی و حافظ نجات اصل استاد ف  حد- انقالبخیابان شرکت گسترش انفورماتیک ایران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران شرکت مهرکام پارس

   تهرانسر اصلی- جاده مخصوص کرج9کیلومتر 
  021 44504274  22 پالك -29 خیابان -بعد از چهارراه صدف

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت مهندسی و تحقیقات 

  تهران صنایع الستیک
 شهرك علم و فناوري - بلوار پژوهش-انتهاي بزرگراه شهید همت

  021  44580906  پژوهش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شهید مطهري

   انتهاي شرقی اتوبان شهید بابایی:1ساختمان شماره
  جنب مدرسه پسرانه امیدان فردا-)ره(مجتمع مسکونی امام خمینی 

  هرك شهید فکوري ش- میدان آزادي:2ساختمان شماره
  پور ساختمان شهید صنیعی

77005662 021  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )عج(صنایع غالت قائم

  )مقابل کوي دانشگاه( خیابان شانزدهم -خیابان کارگر شمالی
 021  88025662 14 پالك -خیابان فجر یک

 تهران
 تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   مرکز تهران- صنایع و معادن ایران

  )شهید نوریان( کوهستان نهم - میدان فرمانیه:1 شمارهساختمان
 43پالك 

   خیابان پانزدهم-کارگر شمالی خیابان :2ساختمان شماره
  86پالك 

22804520  021 
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کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر              استان      

 نشهرستا
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 صنعت هوانوردي تهران
   شهرك آزادي- جاده مخصوص کرج5کیلومتر -بعد از اکباتان

  021 44546205  ساختمان ابوفاضل-)ره (خیابان امام خمینی
 کاربردي- یمرکز آموزش علم

  021 88902346 32  پالك-کوي نوربخش- چهارراه زرتشت-عصر میدان ولی  تهران1فرهنگ و هنر واحد 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  تهران4فرهنگ و هنر واحد 
  نی و خیابان استاد نجات الهی  بین خیابان قره-خیابان سمیه

  021  88941226 163پالك 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

   تهران6هنگ و هنر واحد فر
 کوچه تنگستان چهارم - سه راه اقدسیه- پاسداران شمالی-نیاوران

  021  26131952  12 پالك -باالتر از تاالر سبز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران7فرهنگ و هنر واحد 

  الشعراي بهار  خیابان ملک-خیابان سمیه  :1ساختمان شماره
   2  پالك- بن بست سهند -جنب برج سپهر

  1020  ساختمان- پل کالج-خیابان انقالب: 2ساختمان شماره
88834991  021 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران10فرهنگ و هنر واحد 

   انتهاي خیابان خوارزمی - خیابان مالصدرا-میدان ونک
  021  88612361   تهرانجنب مرکز لرزه نگاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران11 واحد فرهنگ و هنر

   کوچه رشتچی-جنوبی  ابتداي کارگر-میدان انقالب
 021  66436095 12و10  و8شماره 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران13فرهنگ و هنر واحد 

 زرتشت شرقی   خیابان-باالتر از میدان ولیعصر :1ساختمان شماره
 45پالك

  یی کوچه مال-باالتر از میدان ولیعصر  :2ساختمان شماره
  12پالك 

88934456 021  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 88903868 10  پالك- کوچه افشین-  خیابان نجات الهی-زند خیابان کریمخان  تهران14فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران15فرهنگ و هنر واحد 

    خیابان میرزاي شیرازي شمالی -خیابان شهید مطهري
 021  88714920  29 پالك -عرفانکوچه 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران18فرهنگ و هنر واحد 

   کوي معینی- ابتداي خیابان جمالزاده شمالی-میدان انقالب
 021  66906826  8 و 22 و 20پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران20 فرهنگ و هنر واحد 

   مقام فراهانی بعد از خیابان قائم-خیابان شهید مطهري
 021  88307570 8 پالك - خیابان گلریز

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 88500738 20 پالك- کوچه دوم- خیابان پاکستان-خیابان شهید بهشتی   تهران23فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران25فرهنگ و هنر واحد 

 و جمالزاده بین کارگر شمالی -ربیخیابان فاطمی غ
 021 66947126  27 و 11 پالك - نبش کوچه هما-خیابان سیندخت جنوبی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران26فرهنگ و هنر واحد 

 ابتداي محمدعلی جناح -فلکه دوم صادقیه : 1ساختمان شماره 
  ابتداي کوچه احسانگر

   خیابان جامی-خیابان حافظ :2ساختمان شماره
  1 پالك -يخیابان میرداماد

   خیابان شهید محمد بیگی-خیابان جامی: 3ساختمان شماره 
 18پالك 

66702659 021 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران29فرهنگ و هنر واحد 

   خیابان هجرت- خیابان پیامبر شرقی-بزرگراه ستاري شمالی
 021  44092724 48  پالك-کوچه کرمی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران31هنر واحد فرهنگ و 

   روبروي پمپ بنزین-ابتداي خیابان سهروردي شمالی
 021  88454480 22 پالك-خیابان نیکان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  22709384  213 پالك - بعد از میدان دربند-خیابان دربند  تهران32فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ران ته33فرهنگ و هنر واحد 

  بست دوم  بن– باالتر از تقاطع طالقانی -الهی  خیابان نجات
 021  84041000  6پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران34فرهنگ و هنر واحد 

   خیابان بهنام- کاشانی...ا  خیابان آیت-فلکه دوم صادقیه
 021  44047771 1/2 پالك - نبش خیابان شانزدهم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران35 فرهنگ و هنر واحد 

 پل کریمخان و  بین-خیابان میرزاي شیرازي: 1ساختمان شماره 
  94 پالك -13کوچه  -خیابان شهید مطهري

  نژاد خیابان کی -خیابان میرزاي شیرازي: 2ساختمان شماره 
  34 پالك - مقابل کالنتري سنایی -) کامکار سابق(

88832331  021 

  ديکاربر- مرکز آموزش علمی
   تهران38فرهنگ و هنر واحد 

   بلوار تعاون- انتهاي اتوبان حکیم :1ساختمان شماره 
  3/1 پالك -  3 نبش نیلوفر - خیابان نیلوفر 

   انتهاي خیابان پروین اعتصامی-خیابان فاطمی :2ساختمان شماره 
  59پالك  -نبش کوچه آونگ

88006059  021 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران41 حد فرهنگ و هنر وا

  عصر و حافظ  بین چهارراه ولی-خیابان انقالب
 021  66752092 16 پالك -شهریار  خیابان استاد-ضلع شرقی پارك دانشجو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 66556643 26 و 8 پالك - خیابان مظفري خواه-میدان گلها   تهران42 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران43رهنگ و هنر واحد ف

  کرد  خیابان شهید حسین- مجیدیه شمالی-بزرگراه رسالت
 021  26300999 20  پالك- نرسیده به میدان بهشتی-خیابان نهاندست

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران44فرهنگ و هنر واحد 

 خیابان شهید موسوي - نرسیده به میدان فردوسی-خیابان انقالب
 021  88812949 1 پالك-بان شهید محمدآقا خیا- )فرصت(

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران47فرهنگ و هنر واحد 

   بعد از کوچه ریاض- باالتر از چهارراه طالقانی-خیابان ولیعصر
 021  88944359 569پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران49فرهنگ و هنر واحد 

   نبش ارکیده شرقی-هدي بلوار الم- آباد شمالی خیابان جنت
 021 44826280 جنب آموزشکده دخترانه سما

 تهران
 

 تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران54فرهنگ و هنر واحد 

   خیابان فرصت شیرازي-میدان انقالب :1ساختمان شماره 
  32  پالك

   خیابان فرصت شیرازي-میدان انقالب : 2ساختمان شماره 
  132 پالك -نبش ماهتاب 

66434203  021 
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کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهراستان                       

 نشهرستا
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران55فرهنگ و هنر واحد 

 روبروي دانشگاه امیرکبیر - نرسیده به چهارراه کالج-خیابان حافظ
 021  88809590  8 پالك -کوچه آرژانتین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران56فرهنگ و هنر واحد 

  نیا   کوچه ساوجی- خیابان پاکستان -شهید بهشتی خیابان 
 021  88531864  27پالك -) کوچه هشتم(

  کاربردي-  علمیمرکز آموزش
  فنون و خدمات هوایی تهران

   9A بلوك - شهرك اشکانیه - بازارك -شهرستان رباط کریم 
  021  66282196  )ره(ضلع شمالی فرودگاه حضرت امام خمینی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهرانقوه قضاییه

   بلوار شهید عزیزي- نرسیده به میدان آزادي-خیابان آزادي
 021  66088379  10  پالك- کوچه ولیعصر- سمت چپ-ديکوچه سلطان محم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  88775011  جدید2530 پالك - نرسیده به میدان ونک-خیابان ولیعصر شمالی کانون سردفتران و دفتریاران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  گروه صنعتی ایران خودرو

کز آموزش ایران  مر-18 درب - جاده قدیم کرج14کیلومتر 
 021  48224965  خودرو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گروه صنعتی گلرنگ

  کوچه سعیدي- باالتر از اتوبان نیایش-خیابان آفریقا
  021 26200349 24 پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   مدیریت و خدمات مهندسی 

 عالمه طبرسی

  ضلع شمال غرب پل ستارخان -خیابان ستارخان
 021  44262001 68 پالك - نبش رییسی-)پاك شمالی(پور  یابان حاجیاول خ

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021 22867029 178 پالك - میدان قبا- خیابان قبا-خیابان شریعتی مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

  کاربردي- علمیزمرک
 آموزش و پژوهش صنایع ایران

   جنب ایستگاه مترو- کازرون شمالی  خیابان-بلوار میرداماد 
 021  22916536 7پالك 

  موسسه آموزش عالی آزاد
  انفورماتیک ایران

 حد فاصل خیابان نصرت و بلوار کشاورز -خیابان کارگر شمالی
 021  66930421  27 پالك - کوچه باغ نو-خیابان قدر

  موسسه آموزش عالی آزاد
 021  88886325  18 پالك -  کوچه ساعی-پارك ساعی شمال -خیابان ولیعصر  عصر دین و دانش

  موسسه آموزش عالی آزاد
  علوم و فنون دانشسار

   کوي شکرابی -باالتر از خیابان مطهري -خیابان شریعتی
 021  22214126  41 پالك -نبش کوچه فریبا

  موسسه آموزش عالی آزاد
 021  88790481  17 و 15 پالك –  خیابان تابان غربی–آفریقا بلوار  مدیریت فناوري امیرکبیر

  موسسه آموزش عالی آزاد
  نهاوند

   نبش کوچه اعرابی-ن خردمند شمالی خیابا-خیابان کریمخان
 021  88316192  97پالك 

  تهران

  موسسه آموزش عالی آزاد
  هادي

  اله نوري و جالل آل احمد لضضلع جنوب غربی تقاطع شیخ ف
 021 88254832 زیر پل آزمایش

   کاربردي- ز آموزش علمیمرک دماوند
 شرکت آسانسورسازي دماوند

کیلومتر سه جاده مراء - بلوار شاهد-روبروي پمپ بنزین گیالوند
 021  77338087 سازي دماوند مجتمع آموزشی، تحقیقاتی آسانسور

 تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  شهریار
  3 تهران جهاد دانشگاهی

  ی شهر جاده اصل-صفادشت - مالرد :1ساختمان شماره 
 روبروي شهرك صنعتی

   یوسف آباد قوام- صفادشت -مالرد : 2ساختمان شماره 
  ابتداي بلوار

65437225  021 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0381 3385013  )ره (خمینی  بلوار امام-میدان دفاع مقدس  انجمن جوشکاري
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 0381 2264335 ور شهرکرد باالتر از دانشگاه پیام ن-شمالی فردوسی خیابان  ن چهارمحال و بختیاريبهزیستی استا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 تعاونی پیام شهرکرد

   بعد از تقاطع کاشانی-خیابان طالقانی :1ساختمان شماره
 خیابان سعادت

  2 فاز - شهرك قطب صنعتی:2ساختمان شماره
 3انتهاي سروستان 

2226490 0381  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0381  3340960  26 پالك - خیابان یاسر-خیابان حافظ شمالی   شهرکردجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0381  4422440 کشاورزي  مجتمع آموزش جهاد-چالشتر جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

  شهرکرد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0381  2254821  کوي فرهنگیان-خیابان دروازه سامان  چهار محال و بختیارياستان هالل احمر 

چهار محال و 
  بختیاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی فارسان
  0382 7220238 اي شهید باهنر وحرفه  جنب هنرستان فنی-بلوار شهدا فارسان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بشرویه
  0535  3224073 خیابان قائم شهرداري بشرویه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0561  4434428  استانداري2 جنب ساختمان شماره -کوچه شهید محالتی جنوبی بهزیستی استان خراسان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بیرجند
  0561  2222225 100 پالك-2 ابتداي مدرس -میدان ابوذر 1بیرجند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  خوسف
  0561  2224845  محمدیه- جاده کرمان18کیلومتر  ندجهاد کشاورزي بیرج

خراسان 
 جنوبی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی فردوس
  فردوس

   خیابان تختی-خیابان مدرس :1ساختمان شماره
  بدنی فردوس جنب اداره تربیت

   متري16 تقاطع معلم و :2ساختمان شماره
2220744  0534  
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 نشهرستا
خراسان 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی نهبندان  جنوبی

  0562 6224843 انتهاي بلوار دانشگاه نهبندان

  کاربردي- رکز آموزش علمیم تربت جام
  0528 2232030 )جدید(بلوارکمربندي شهید فهمیده  تربت جامصنعت غذا 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  تربت حیدریه
  0531  2293068  نور روبروي دانشگاه پیام - مشهد - جاده تربت حیدریه 5کیلومتر   1تربت حیدریه 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی جغتاي
  0572 5622072 ضلع شرقی میدان شهرداري شهرداري جغتاي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی چناران
 چناران

   جنب ساختمان جدید مدیریت -پشت جایگاه گاز شهرداري
  0582 6226282 آموزش و پرورش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1سبزوار

  26 پالك-10 بهار-خیابان بهار :1ساختمان شماره 
  0571 2242969 99 پالك -  5 نبش بهار -خیابان بهار  :2ساختمان شماره 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی سبزوار
 2سبزوار

شریعتمداري                             اول خیابان -خیابان بیهقی :1ساختمان شماره
   کوچه دوم-)اسالم فدائیان(

 3 نبش ابوریحان -خیابان افسر : 2ساختمان شماره
2229826 0571  

   کاربردي-کز آموزش علمی مر  قوچان
  0581  2223163  4 پالك - هشت متري گلستان - 3 طالقانی -بلوار طالقانی   شرکت یکدانه شرق

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کاشمر
  0532  8250800   روبروي پمپ بنزین-مرتضی بلوار سید   کاشمرجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  گناباد
   خراسان رضوياناستگناباد بهزیستی 

  5 مفتح - خیابان شهید مفتح-خمینی  خیابان امام-بیدخت
  0533  7332242  14 پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 3434840  جنب نانوایی-  بعد از بیمارستان امدادي-خیابان فدائیان اسالم اداره کل تعاون استان خراسان رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   کل دادگستري اداره

 استان خراسان رضوي

   اول قدس-بلوار ملک آباد :1ساختمان شماره 
  آموزش دادگستري خراسان رضوي

  ابتداي بلوار کوثر شمالی:2ساختمان شماره 
7635391 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  انجمن مدیریت ایران 
 واحد خراسان رضوي

  132پالك  - 19 ضا نبش ر-خیابان احمدآباد :1ساختمان شماره
  36 شهید بهشتی -شهیدبهشتی  خیابان :2ساختمان شماره

  134پالك 
  23 ابوذر - بلوار ابوذر- خیابان احمد آباد:3ساختمان شماره

 92پالك 

8455051 0511 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بازرگانی واحد خراسان رضوي

   روبروي دفتر سازمان ملل- بلوار سجاد:1شماره ساختمان 
  90 شماره

   نبش خیابان الله-بلوار فردوسی: 2ساختمان شماره
 137پالك 

7630444 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تحقیق و آموزش ،بررسی

  صنایع قند ایران
  0511  3920855   سمت راست جاده- بعد از پل هوایی طرق- فریمان-جاده مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 تصمیم یارتوس

  50 پالك-17 سجاد -بلوار سجاد :1ن شمارهساختما
  17 بهارستان -خیابان بهارستان  - بلوار سجاد:2ساختمان شماره

  88پالك 
  جاده آسیایی واقع در پارك علم و فناوري22 کیلومتر  :کارگاه

 خراسان

6098272 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی مشهد

   کوي دکتري- تراه ادبیا  سه-خیابان دانشگاه
  0511 8432440 شریعتی مجتمع دکتر علی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511  8717071  جهاد  بین میدان جمهوري اسالمی و میدان- بزرگراه شهید کالنتري  )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 6200061 وبروي شرکت جهاد نصر ر- 38 میثاق -بزرگراه میثاق  خانه کارگر واحد مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خبر مشهد

راه بعثت و میدان   حدفاصل سه-) تلویزیون(بلوار شهید منتظري 
  0511  8468077  84 پالك -فلسطین 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خبرنگاران

  4   دانشجو- بلوار دانشجو-آباد کیلبلوار و: ساختمان مرکزي
  17 پالك

  4 پالك -61 پیروزي - بلوار پیروزي:2ساختمان شماره
 21 پالك -4 دانشجو - بلوار دانشجو:3ساختمان شماره 

8642484 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 8454100 69 پالك -  تقاطع بلوار ناصر خسرو-بلوار بعثت سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   صنعتی-رکت خدمات علمیش

 )مشهد(خراسان رضوي 

  76  پالك- مولوي- بلوار سجاد:1ساختمان شماره 
  0511 6075400  235 پالك  - خیابان ابن سینا - بلوار فردوسی:2ساختمان شماره

خراسان 
 رضوي

  مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي صنعتی شرکت شهرك

 خراسان رضوي
  0511 5424505 24 تقاطع سجاد -9 خیابان آزادي-بلوار آزادي
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 5411777  ساختمان فراز صنعت- بلواراندیشه-شهرك صنعتی توس شرکت فراز صنعت آیریا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511  8671212  8 نبش صدف - خیابان صدف- آباد بلوار وکیل  شرکت مخابرات خراسان رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شهرداري مشهد

   بلوار دالوران-ی میدان سلمان فارس -بلوار پیروزي
  0511 8787766 شناس تقاطع خیابان حق

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511  8439905  105 پالك - 19 تقاطع فلسطین -فلسطین خیابان    خراسان رضوي1 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خراسان رضوي2فرهنگ و هنر واحد

  خیابان نسترن -بلوار ملک آباد: 1ساختمان شماره 
  61/63 پالك -7 نسترن

  1 نیلوفر - خیابان نیلوفر- بلوار سجاد:2ساختمان شماره
  15 صادقی - بلوار شهید صادقی:3ساختمان شماره 

 9و7پالك 

7614371 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 3400245 بلوار فرودگاه فنون و خدمات هوایی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 8905218  تقاطع بلوار شهید ستاري-بلوار معلم و خدمات هوایی مشهدفنون 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گروه کارخانجات پارت الستیک

  71 پالك-4 و2 بین ساجدي-بلوار ساجدي :1ساختمان شماره 
   قوچان - جاده مشهد 15کیلومتر : 2ساختمان شماره 

 محله چاهشک
7654772 0511  

  کاربردي- ش علمیمرکز آموز
  معاونت توسعه، مدیریت و پشتیبانی

 آستان قدس رضوي
  0511 8436660 347 پالك -19و  17 بین کوهسنگی -خیابان کوهسنگی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 نیروي انتظامی خراسان رضوي

   تقاطع بلوار طبرسی و بلوار مجلسی:1ساختمان شماره 
   شمال شرق کشورساختمان دانشگاه علوم انتظامی شعبه

 32 انتهاي کوشش - خیابان کوشش:2ساختمان شماره
2183000 0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511  8786287   جنب پارك صدا و سیما- بزرگراه شهید کالنتري  هتلداري و جهانگردي پردیسان

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
  استان خراسان رضوي  احمرهالل

  نرسیده به میدان ده دي - خیابان امام خمینی
  0511  8540005  ساختمان جمعیت هالل احمر

خراسان 
 مشهد رضوي

  موسسه آموزش عالی آزاد
 خوارزمی خراسان رضوي

   تالقی ضلع شرقی بلوار الدن-آباد حاشیه بلوار وکیل
  0511 8693262 1174 پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2بجنورد

  متري دوم فرهنگیان 16 - خیابان رشد-میدان خرمشهر
  0584 2254999 52 پالك-کوچه برنا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   خراسان شمالیبهزیستی استان

  ) خیابان بهزیستی(طالقانی شرقی خیابان 
  0584  2264212  سازمان بهزیستی خراسان شمالی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0584  2414590   ابتداي تخته ارکان-راین جاده اسف5کیلومتر    خراسان شمالیجهاد دانشگاهی

  بجنورد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0584  2252005  ابتداي خیابان امام خمینی شرقی  هالل احمر استان خراسان شمالی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  جاجرم
  0585  3227806   مجتمع برجسته رایانه-7و 5 بین بهشتی -خیابان شهید بهشتی  جاجرم

خراسان 
  شمالی

  کاربردي- آموزش علمیمرکز   شیروان
  0585 6228560 8کاشانی -خیابان کاشانی شیروان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0611 3737528  بعد از راه بند قطار-جنوبی خیابان شیخ بهاء بهزیستی استان خوزستان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 جامعه اسالمی کارگران استان خوزستان
 جنب عملیات برق منطقه یک - پیچ میدان-هبهانیب... ا بلوارآیت

  0611 2246470 روبروي تعمیرگاه شرکت نفت
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0611 3345372  انتهاي بلوار پردیس- گلستان جهاد دانشگاهی اهواز
 اهواز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خبر اهواز

  ر پنجم بلوا- اهواز روبروي دانشگاه شهید چمران-فلکه دانشگاه
  0611  3333779  جنب کانون زبان سوله معارف

 خوزستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  دزفول
  1دزفول 

   خیابان شهید خوشکام- روبروي هتل روناش-خیابان ساحلی
  0641  2237711  229پالك 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ابهر

   قزوین- جاده ترانزیت ابهر:1ساختمان شماره 
   شهرك دانشگاه جامع- جامعبلوار دانشگاه

 باالتر از - خیابان شهید بهشتی- شناط:2ساختمان شماره
 دادگستري سابق

5226805 0242  
 ابهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  قلعه شهرداري صایین

   خیابان باهنر - صایین قلعه:1ساختمان شماره 
  خیابان شهید محرمعلی جعفري 

   انتهاي خیابان معلم-الب میدان انق-قلعه  صایین:2ساختمان شماره
5621121  0242  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی خرمدره
  0242 5538061  خیابان مینو-شهرك قدس شرکت سهامی عام صنعتی مینو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0241  7210058   جنب مجموعه ورزشی والیت- فاز دو- کاظمیه- گلشهر  اداره کل دادگستري استان زنجان

 زنجان

  کاربردي- رکز آموزش علمیم  زنجان
  0241  5262006   خیابان شفاعت- پشت پمپ بنزین-میدان استقالل   زنجانبهزیستی استان
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   کاربردي-علمی پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مقطع مجري  آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی): 38(جدول شماره ادامه 

کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهراستان                    
 نشهرستا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی زنجان

   شهریور17  خیابان-رك دروازه ا:1ساختمان شماره 
  خیابان شهیدان بسطامیان

  خیابان پنجم- فاز اول- شهرك کارمندان:2ساختمان شماره
5259624 0241  

  زنجان زنجان
  رديکارب- مرکز آموزش علمی

  شرکت کالسیمین
   جنب مجتمع سرب -شهردندي -دندي  - جاده زنجان95کیلومتر 

  0242  3522238  روبروي انگوران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بیارجمند
  0274 7224068  بلوار فلسطین-خیابان امام شهرداري بیارجمند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی دامغان
  0232 5230110  جاده چشمه علی10 کیلومتر )دامغان(کشاورزي سمنان  جهاد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0231  3325030   روبروي دانشکده علوم انسانی- بلوار معلم- میدان کوثر   سمنانجهاد دانشگاهی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  سمنان  0231 3353198 اه جاده فرودگ-راه  جنب پلیس- دامغان- جاده سمنان3 کیلومتر جهاد کشاورزي سمنان
  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شرکت پالنده صاف

   امام رضا و میدان مطهري میدان بین-بلوار معلم
  0231 4437100  روبروي پایگاه انتقال خون

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0273 2220972  جاده بسطام2 کیلومتر )شاهرود(جهاد کشاورزي سمنان 

کاربردي- مرکز آموزش علمی شاهرود  
 0273 3364140 شرکت زغالسنگ البرز شرقی  زغالسنگ البرز شرقیشرکت 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی گرمسار
  0232 4562924 کشاورزي گرمسار مرکز آموزش  -داورآباد )گرمسار(کشاورزي سمنان  جهاد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0232  3629351  الزمان خیابان صاحب   سمنان استانشهر مهديبهزیستی 

  سمنان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  مهدیشهر
  0232 3627030  تقاطع شهید پارسا و دهخدا-شهرك انقالب شرکت غرب استیل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی چابهار
  0545 4444316  تراس بهشت- صنعتی چابهار-منطقه آزاد تجاري چابهار
  يکاربرد- مرکز آموزش علمی

  0541  2516641   جنب بیمارستان تأمین اجتماعی-خیابان پرستار  سیستان و بلوچستان بهزیستی استان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541  3251595  جم یک  نبش جام-جم بلوار جام   زاهدانجهاد دانشگاهی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0541 3218323 10  پالك- کامبوزیا   خیابان-)ره(خیابان امام   زاهدان کارگر واحد خانه
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541 2418854 53 پالك -3 انتهاي دانشگاه -خیابان دانشگاه 1 زاهدان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2زاهدان

  51 پالك - 27 دانشگاه -خیابان دانشگاه :1ساختمان شماره 
   متري نسیم20 - بلوار دانشجو :2ساختمان شماره 

  مجتمع متفکران
2415881 0541  

سیستان و 
  زاهدان بلوچستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541 2415977 سمت چپ - انتهاي میدان -34 دانشجو -خیابان دانشجو  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آباده
 آباده

  ) ع( خیابان امام سجاد :1ساختمان شماره 
  ي هیئت قائمیه روبرو-)عج( ابتداي خیابان ولیعصر

   کوچه نعمتی-) ره (خمینی  خیابان امام:2ساختمان شماره
 9 پالك -60 کوچه

3345755 0751  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  پاسارگاد
  0729 7224111  خیابان معرفت-خیابان فرهنگ پاسارگاد

شهر جدید 
 صدرا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 6404486 هاي صدرا جتمع گلخانه م-خیابان زاگرس هاي صدرا مجتمع گلخانه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711  2230070   دادگستري استان فارس-میدان شهدا  فارساستان اداره کل دادگستري 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0711 7360058 )ولیعصر (3 ساختمان شماره- 8کوچه شماره -بلوار احمدي جنوبی بهزیستی استان فارس
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0711 2333023  نبش خیابان شهید فقیهی-خیابان زند جهاد دانشگاهی شیراز
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0711  7204080   خیابان جانبازان-بلوار مدرس  )شیراز(جهاد کشاورزي فارس 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0711 7239900  نبش میدان فرصت شیرازي-رصت شیرازي خیابان ف-بلوار مدرس کارگر واحد شیراز خانه
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711  2272439   خیابان چهل مقام شمالی-چهارراه ادبیات  خبر شیراز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی شیراز

   نبش میدان احسان- معالی آباد:1ساختمان شماره 
  2 نبش کوچه -رم بلوار ا:2ساختمان شماره

  شهرك صدرا:3ساختمان شماره 
6244627 0711  

 
 فارس

  شیراز

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 7200094  خیابان مرصاد- میدان پیام- خیابان شهید دوران-بلوار مدرس شیراز -صنایع مخابراتی راه دور ایران  شرکت
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   کاربردي-علمی پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته قطع ممجري  آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی): 38(جدول شماره ادامه 

کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهراستان                      
 نشهرستا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  شیراز
  0711  7276633  ی روبروي موزه تاریخ طبیع- خیابان آزادگان-بلوار مدرس   شیراز-کارخانجات مخابراتی ایران 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  آبادکمین علی
  0729  7262151  آباد کمین  پردیس علی-)شهر سعادت(شهرستان پاسارگاد   )آباد علی(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کازرون
 کازرون

  ه باالتر از سپا- خیابان طالقانی:1ساختمان شماره 
   جنب فروشگاه کوثر

  سرا  راه دانش  سه- خیابان قدمگاه:2مان شمارهساخت
  هنرستان کار و دانش شهید نظافت

2221911 0721  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کوار
 علوم پزشکی کوار

  0712 5623504 ) ره (بلوار امام خمینی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی الرستان
 الرستان

  0781 2248801  بلوار جمهوري اسالمی-شهرجدید

  فارس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  مرودشت
  1مرودشت 

   خیابان خیام شرقی-1 فاز - شهرك معلم:1ساختمان شماره 
   خیابان حافظ شمالی:2ساختمان شماره

   105 پالك -  بعد از پارکینگ تخت جمشید
3316502  0728  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تاکستان
  تاکستان

   بهمن شمالی 22 خیابان -) ره (بلوار امام خمینی
  0282  5231615  جنب فرماندهی نیروي انتظامی تاکستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد قزوین

  0282 2236068  بلوار معلم-میدان بسیج
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0282  2222492   نبش میرداماد شرقی-فلکه دوم  شرکت صنعتی مهرام
  کاربردي- آموزش علمیمرکز 

 شرکت لوازم خانگی پارس
  روبروي کارخانه کاشی پارس -انتهاي خیابان ابن سینا 

  0282 2227389 شرکت لوازم خانگی پارس
شهرك صنعتی 

  البرز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0282 2236444 جنب شرکت صنعتی نیرومحرکه نیرو محرکه
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0281  2577080   روبروي گلزار شهدا-هوري اسالمیبلوار جم  شهرداري قزوین
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0282 2571381 شهر محمدیه علوم و فنون قزوین
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  )پویش پارت سیمین (کاسپین
  )ره ( امام خمینی بلوارشهرك صنعتی - قزوین - اتوبان تهران 

  0282  2848177   میدان اصلی-ضلع شمال غربی
 قزوین

   کاربردي -  علمیمرکز آموزش
  0281  3365879   جنب جمعیت هالل احمر-  شهید بهشتیبلوار   استان قزوینهالل احمر

  قزوین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  معلم کالیه
  0282 3622215 12خیابان معلم  الموت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0251  2809380  قم) س(سابق غیر انتفاعی معصومیه  مکان - شهر پردیسان  اداره کل دادگستري استان قم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   قمجهاد دانشگاهی

  )کوچه حاج نمازي (3 کوچه شماره -چهارراه غفاري
  0251  6638535  4  پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي قم

   ابتداي بلوار شهید بهشتی -) ره (میدان امام خمینی
  0251  6618221  جتمع آموزشی شهید علیمحمديساختمان م

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0251  7730410   جنب هتل المپیک-9 معلم -خیابان معلم  شهرداري قم
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0251 7741000 3 نبش کوچه - خیابان دور شهر-میدان صفائیه شهید محالتی قم
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 ستی استان قمد صنایع
  متري کوثر 18 - بلوار روحانی- متري روحانی30

  0251 7776320 63 پالك -3 کوچه شماره 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0251 7749105 33کوچه -خیابان صفائیه فرهنگ و هنر واحد قم
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0251  7833301   جنب بنیاد شهید -1کوچه  - )شهید فاطمی( دور شهر  موسسه فرهنگی اقتصادي زائر

  قم  قم

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0251  7746696  21 پالك -15 کوچه –) صفائیه(خیابان شهدا   قم احمر استان هالل 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  بیجار
 بیجار

  0872 4230050 181 پالك -راه مرزبان  سه- خیابان مدرس-میدان فاضل

  کاربردي- موزش علمیمرکز آ  دیواندره
 کردستان  0872  3721100   پشت پارك ملت-کوي کشاورز   شهرداري دیواندره

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  سقز
  سقز

   باالتر از خانه گستر-خیابان سعدي 
  0874  3271633  جنب مدرسه غیرانتفاعی دانش
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   کاربردي-علمی پودمانیهاي  دورهناپیوسته کارشناسی مقطع مجري  آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی): 38(جدول شماره ادامه 

کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهراستان                    
 نشهرستا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0871  3235425   دادگستري سابق-میدان آزادي  اداره کل دادگستري استان کردستان

  ربرديکا- مرکز آموزش علمی
  0871  7278630   انتهاي خیابان استاد شهریار– 3/19 فاز -شهرك بهاران  بهزیستی استان کردستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0871 6664620 بلوار تکیه و چمن سازمان مدیریت صنعتی سنندج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1سنندج

  مدرس مجتمع تربیت معلم شهید-)فیض آباد(میدان سهروردي 
  0871 2275910  راه پله اول-5بلوك 

  سنندج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0871 6669510 انتهاي بلوار تکیه و چمن  کردستان1فرهنگ و هنر واحد 

 کردستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی قروه
 1قروه 

   روبروي بانک ملی- خیابان شریعتی:1ساختمان شماره 
  0872 5229920  انتهاي خیابان ابوذر:2ساختمان شماره

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  بم
  0344  5210947   اداره ارشاد-بلوار شهید باهنر  بم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی رفسنجان
  0392 3230860 کرمان-  جاده کمربندي یزد4کیلومتر خانه کارگر واحد رفسنجان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  زرند
  0342  4220400  ابان کارگر خی-شهرك والیت   زرندجهاد دانشگاهی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0341  2235148  6 نبش کوچه شماره -خیابان سپهند قرنی  اداره کل دادگستري استان کرمان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0341 2817951  دفتر آموزش و پژوهش- خیابان شهید شیروانی-بلوارجمهوري استانداري کرمان
  کاربردي- ش علمیمرکز آموز

  0341 3114799 )بلواربلداالمین( ابتداي جاده قدیم زرند -بزرگراه شمالی پمپ بنزین بلداالمین
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  2118468   بعد از چهارراه فرهنگیان-بلوار جمهوري   کرمانبهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی کرمان

 میدان مهندس افضلی - بهمن22 انتهاي بلوار :1ماره ساختمان ش
  7کوچه شماره   نبش-آبادي خیابان اسد) پژوهش(پور 

   نرسیده به - بلوار جمهوري اسالمی :2ساختمان شماره 
  جنب تاالر ملل-راه شفا  چهار

3311166 0341  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  3210007  بان عباد نبش خیا-خیابان گلدشت  حوزه هنري واحد کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341 3122886  جنب شرکت فرش-بلوار باستانی پاریزي خانه کارگر واحد کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341 2226627 50 پالك -2 جهاد - بلوار جهاد-چهارراه طهماسب آباد خدمات جهانگردي استان کرمان

  ربرديکا- مرکز آموزش علمی
  0341 2445145 11 پالك -13  کوچه-جمعه خیابان امام سازمان بازرگانی استان کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي سازمان همیاري شهرداري

 استان کرمان

   سمت چپ- ابتداي بلوار شهید صدوقی-میدان آزادي
  0341 2452566 جنب بانک ملی ایران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  3231001  باغ نرسیده به میدان هفت  ات کرمانمخابر

  کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  3328010  کرمان ستان جنب جمعیت هالل احمر شهر- بهمن22بلوار   هالل احمر استان کرمان

  کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کهنوج
  0349 5231502  میدان ستاد-خیابان شهید مصطفی خمینی کهنوج
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  اسالم آباد غرب
  )ره( روبروي بیمارستان امام خمینی -خیابان شهید چمران

  0832  5224241  )ع( امام رضا کاربردي-مرکز آموزش علمیباالتر از 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی  آباد غرب اسالم

  0832 5224699 بلوار شهید دکتر چمران )ع(امام رضا
  کاربردي- آموزش علمیمرکز 

  0831 8227244 دانشگاهی  ساختمان جهاد- خیابان جهاددانشگاهی- بهمن22راه  سه جهاد دانشگاهی کرمانشاه
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه
  خیابان دهخداي جنوبی- میدان حافظ- بلوار رودکی-شهرك معلم

  0831 4283367 صنعتی سازمان مدیریت - جنب مسجد رضوي
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد

   آقا شیخ محمد هادي جلیلی اله میدان آیت
  0831 7228834  ساختمان وحدت- ابتداي خیابان فیض آباد

  
  

  کرمانشاه
 کرمانشاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0831  8383756   جنب قرارگاه رمضان-انتهاي خیابان سنگر  هالل احمر استان کرمانشاه

کهگیلویه و 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی  دهدشت بویراحمد

  0744  3227865   جنب ترمینال شهرداري -بلوار شهید مذکور فارسی  دهدشت
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 نشهرستا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  گچساران
 1گچساران 

  فردوس   روبروي باغ-عصر  بلوار ولی:1ساختمان شماره 
  ها جنب حسینیه بهبهانی

  اي  جنب فنی و حرفه- جاده آب شیرین:2ساختمان شماره
4223639 0742  

  کاربردي- کز آموزش علمیمر
  0741  2220128  کهگیلویه و بویر احمد بهزیستی استان سازمان -خیابان ارتش   کهگیلویه و بویراحمدبهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   یاسوججهاد دانشگاهی

  آباد  سالم5 نبش فرعی - بویراحمدبلوار: 1ساختمان شماره 
  ریزي سابق   روبروي سازمان مدیریت و برنامه

  ) استانداري2ساختمان شماره (
  1 فرعی - سالم آباد :2ساختمان شماره 

2232263  0741  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0741  2222285  خیابان شهید منتظري  هالل احمر استان کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و 
 بویراحمد

  یاسوج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1یاسوج 

به دانشگاه آزاد اسالمی  پانصد متر نرسیده -سخت  جاده سی-بلهزار
  0741 3345020 واحد یاسوج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  علی آباد
  0173 6238121  جنب شهرك فرهنگیان-)ع (خیابان امام رضا آباد کتول استان گلستان بهزیستی علی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0171  2252720   نبش آبان شرقی-32الت  عد-عصر خیابان ولی  اداره کل دادگستري استان گلستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0171  5535081  57عدالت  -ولی عصر خیابان  -گرگان    گلستانجهاد دانشگاهی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0171 3374667 االئمه  بعداز شهرك جواد-شهرانتهاي ویال خانه کارگر واحد گرگان
  يکاربرد- مرکز آموزش علمی
  0171  6621076   انتهاي خیابان چهارم- شهرك حافظ-کمربندي  1گرگان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0171  3321061  19 دانشجوي -خیابان دانشجو  2گرگان 

  گرگان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0171  2224050   روبروي میدان بار انقالب- خیابان کمربندي  گلستاناحمر استان هالل 

  کاربردي- ز آموزش علمیمرک
  0172 2240813 12  پالك- طبقه فوقانی- جنب بازارچه مرکزي-پارك شادي 1گنبدکاووس

  گلستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  گنبد کاووس
 2گنبد کاووس

   روبروي شهرداري-خیابان طالقانی شرقی: ساختمان مرکزي
  961 پالك

عصر شمالی   خیابان ولی-خیابان طالقانی شرقی: 2ساختمان شماره
   تقاطع اولنبش

 خیابان شهرداري – خیابان طالقانی شرقی :3ساختمان شماره 
  شرقی

 بعد از خیابان آذربایجان

5557552 0172  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آستارا
  0182 5266651 35 پالك -کوچه پانزدهم-خیابان مطهري آستارا
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0181  5224529   خیابان پاسداران-خیابان مطهري  ی انزلجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  بندر انزلی
  واتر  شرکت خدمات دریایی تاید

 خاورمیانه انزلی
  0181 3238002 خیابان اطبا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 اداره کل دادگستري استان گیالن

  ) خانه چله( میدان دکتر حشمت -) ره (خمینی خیابان امام
  0131 3227021 کوچه مقیمی-هاي عمومی و حقوقی شهر رشت نب دادگاهج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0131 3234091 فلکه گاز جهاد دانشگاهی رشت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0131 6690044  جنب دانشگاه گیالن- جاده تهران7کیلومتر  )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  ديکاربر- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد رشت

   لیشاوندان:1ساختمان شماره 
 جنب خبرگزاري -بندي شهید بهشتی کمر :2ساختمان شماره 

  گیالنخانه کارگر واحد - می جمهوري اسال
3231135 0131  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان بهزیستی استان گیالن

  ی بعد از پاسگاه نیروي انتظام- جاده الکان10کیلومتر 
  0132 3462436 مرکز آموزش سازمان بهزیستی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي سازمان همیاري شهرداري

   گیالن  استان
  0131  2236970  25 کوچه - میدان سرگل-خیابان معلم شمالی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

تمع فرهنگی و هنري  مج- ابتداي خیابان سعدي:1ساختمان شماره
  االنبیاء خاتم

   بعد از میدان مصلی -خیابان امام خمینی: 2ساختمان شماره 
  روبروي رستوران خانواده-به سمت میدان گیل

6616103 0131  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0131  6663080   جنب مرکز شهید باهنر- خیابان مهارت -بلوار شهید انصاري   اي شهید انصاري رشت فنی و حرفه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0131  3233441  حشمت  خیابان دکتر-چهارراه پورسینا  واحد آموزشی گیالن

 گیالن
 

 رشت

  مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی
  0131 3382352  قبل از ورودي اول شهر صنعتی- جاده شهر صنعتی5کیلومتر   میرزا کوچک خان رشت
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 نشهرستا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی رودبار
  0141 3223169   ساختمان هالل احمر-شهر جیرنده شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  رودسر
  0142 6232710  رام دشت   رودسرجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی طوالش
 1تالش 

   کوچه شهرداري-)ره(ام خمینیخیابان ام: دفتر مرکزي
  دانشگاه    واحد

   خیابان دکتر چمران- میدان نماز:2ساختمان شماره
  غیر انتفاعی اقبال

4233128 0182  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی فومن
  0132 7225979  خیابان شهدا-چهارراه معلم جهاد دانشگاهی فومن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  لنگرود
  0142  5222026  جاده لیالکوه   لنگرودجهاد دانشگاهی

 گیالن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  لوشان
  0132  6422103   لوشانر ابتداي شه- رشت-جاده اصلی قزوین  فنی لوشان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی الشتر
  0663 5224005 )عال آباد( متري انقالب 30 انتهاي خیابان 1الشتر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 الیگودرز  0664 2244120  نبش خیابان ارشاد-بلوارشرقی 1الیگودرز 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی 
  0664  2248282   لرستانکت شیشه شر- جاده ازنا7کیلومتر   شیشه لرستان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 2بروجرد 

   خیابان مقدسی جنوبی-خیابان دکتر فاطمی: 1ساختمان شماره 
  0662 3534311  ابتداي شهرك ایثار- میدان زائران کربال:2ساختمان شماره

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کنندگان صنعت،  شرکت تعاونی تولید

 رزي و دامپروري بروجردکشاو
 بروجرد  0662 4445521  جنب اداره محیط زیست- )ره(بلوار امام خمینی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0662 5307001 انتهاي بلوار بهشت شهرداري بروجرد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0661  2232516  فروشگاه رفاه جنب – نرسیده به پل انقالب –میدان عدالت   اداره کل دادگستري استان لرستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0661 4207450  روبروي بیمارستان تأمین اجتماعی-گلدشت بهزیستی استان لرستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دفتر آموزش و پژوهش استانداري لرستان

   متري35 خیابان - متري60 خیابان -عصر خیابان ولی
 آباد خرم  0661  3220622  لرستان پژوهشمدیریت آموزش و 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازي  شرکت صنایع یخچال
  استان لرستان

  0661  4203760  آباد به اندیمشک  جاده خرم10کیلومتر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی دورود
  0665 4247010  بعد از میدان فرهنگ- متري بلوار صنعت 90 دورود

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کوهدشت
  0663 6226040 )ره(  روبروي بیمارستان امام- خیابان سپاه-میدان کشاورز  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

  لرستان
 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی نور آباد
 نورآباد

  راه مطهري   چهار–) ره( خیابان امام خمینی :1ساختمان شماره 
  حدفاصل مطهري شرقی و خیابان مدرس

   نبش پل شهرداري و - خیابان مدرس :2ساختمان شماره 
  متري ساحلی12 -خیابان مدرس 

7240386 0663  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 فذا شرکت فوالدین ذوب آمل 

  سمت چپ  -12 انتهاي دریاي -خیابان طالب آملی
  0121 2151330 محله روبروي حسینیه شهداء قادي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آمل
  0121 2254864  دانشگاه سابق شمال- 26  دریاي-خیایان طالب آملی  مازندران5 فرهنگ و هنر واحد
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0111 3210336 3 بهاران-کمربندي غربی بابل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  بابل
  0111 2221182 کتی قاضی  بین ایستگاه آمل و فلکه - کمربندي غربی-بلوار جانبازان  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بهشهر
 بهشهر

  نژاد   بلوار شهید هاشمی-خیابان مرکزي
  0152 5225377 روبروي شعبه مرکزي بانک رفاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تنکابن
  0192 4282465 3 پالك -2 کوچه کشاورز-چناربن شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  کاربردي- زش علمیمرکز آمو چالوس
 کارآموزان چالوس

  خیابان شهید کچویی-) ره ( خیابان امام خمینی:1ساختمان شماره 
   خیابان گلسرخی-) ره (خمینی خیابان امام :2ساختمان شماره

  ساختمان گل سرخ
2249967 0191  

  مازندران
 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  ساري
  مازندراناستان جامعه اسالمی کارگران 

   خرداد15 خیابان - خیابان فرهنگ:1ساختمان شماره 
   جنب آزمایشگاه مکانیک خاك- بعد از چهارراه شهابی

   کوچه باران
   جنب زندان- خیابان پانزده خرداد:2ساختمان شماره

3249971  0151  
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کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهراستان                       
 نشهرستا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 هاي سنگین مازندران سازهشرکت صنایع فلزي 

 بعد از موسسه فرهنگی - جاده خزر آباد3کیلومتر -میدان خزر
  0151 3214601 صالح المهدي ابا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

  0151 2132768  بعد از استادیوم ورزشی شهرداري ساري-  جاده خزر5کیلومتر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0151  3252116   نبش کوچه هفتم- خیابان دانش-بلوار طالقانی  مازندران واحد آموزشی

 ساري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0151  3285780  )ع(رضا بلوار امام  هالل احمر استان مازندران

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0123  3246551   کوچه بهزیستی- بااللموك-خیابان کمربندي  مازندران بهزیستی استان

  شهر قائم
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  قائم شهر19خانه کارگر واحد 
  0123 3288260  خیابان دانشگاه-بارکیلومتر یک جاده جوی-کمربندي شمالی

 کالردشت
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 گلدشت کالردشت
  0192 2632485 نرسیده به نیروگاه

 کیاکال
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل
  0124 3374917 عصر نرسیده به میدان ولی

 محمودآباد
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  مازندران3هنر واحد فرهنگ و 
  0122 7383211  جنب مخابرات بیشه کالء- جاده فریدون کنار6کیلومتر 

 مازندران

 نوشهر
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

    قبل از هتل کوروش-وشهر به چالوسجاده ن
  0191 3222846  خیابان شهید عمادالدین کریمی

  ديکاربر- مرکز آموزش علمی
   اراكجهاد دانشگاهی

  تیر و میدان شهدا  حدفاصل میدان هفت-خیابان شهید بهشتی
  0861  2232400   کوچه ساسان-)پشت مسجد حاج آقا صابر (

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 حدید اراكشرکت صنعتی 

   کوي بهاران -شهرك قدس ـ روبروي استانداري
  0861 3676997 13 پالك -12 بهاران

  کاربردي- وزش علمیمرکز آم
 دستی استان مرکزي صنایع

  0861 2210773  قلعه وکیل-بست وکیل  بن-نژاد خیابان شهید هاشمی
  اراك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0861  3131062   جاده تهران4کیلومتر   سازي اراك ماشین

 خمین
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  خمین1فرهنگ و هنر واحد 
  0865 2230560  نرسیده به تقاطع خیابان بسیج-)کمربندي(اله طالقانی  خیابان آیت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی ساوه

   شهرك فجر2  ابتداي ورودي فاز-میدان شهید فهمیده
  0255 2247952 خیابان دانشگاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ساوه
 گروه صنعتی صفا

  0255 4222223 29 آزادي - هوایی نرسیده به پل- بلوار آزادي-میدان آزادي

  مرکزي

 محالت
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 ور جهاد دانشگاهی نیم
  0866 3324797 )ع(  انتهاي بلوار امام علی-)ره(خیابان امام خمینی  - ور نیم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان هرمزگان

  0761 3339813 نقالب پشت دادسراي ا- خیابان وحدت-بلوار ناصر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دفتر آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان

   باالتر از میدان شهدا -بلوار پاسداران
  بندرعباس  0761  5555180  دفتر آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت خدمات دریایی تایدواتر 

 خاورمیانه بندر عباس
  0761 3353482 16 احمد  خیابان آل-چهارراه خانه نان -زیبا شهر

 بندر لنگه
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 
  0762 2226002  خیابان دانشگاه جامع- خامنه اي... ا ابتداي بلوار آیت

 پارسیان
 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پارسیان

  0764 4627001  ترابري روبروي اداره راه و-بلوار شهداي گمنام

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کیش
 کیش

  0764 4421712  خیابان امیر-خیابان سنایی

  هرمزگان

 میناب
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 میناب

  130کوچه- میدان شهدا:1ساختمان شماره 
 کشاورزي روبروي مرکز تحقیقات -لوار رسالت ب:2ساختمان شماره

2224234 0765  
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   کاربردي-علمی پودمانیهاي  دورهکارشناسی ناپیوسته مقطع مجري  آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی): 38 (جدول شمارهادامه 

کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهراستان                      
 نشهرستا

 مالیر
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 مالیر

  0851 3335230 بیمارستان غرضی باالتر از -باالتر از بلوار نبوت

 نهاوند
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 نهاوند

  0852 3223898 )ع ( بلوار امام حسین- شهریور17میدان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0811  4223763   کوچه مجتمع قضایی-بلوار شهید رجایی    دادگستري استان همداناداره کل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان همدان

  0811 8381034 1 پالك-کاشانی کوچه شهید مباشر-خیابان مهدیه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   همدانجهاد دانشگاهی

   تقاطع بلوار بعثت و هنرستان-انتهاي خیابان هنرستان
  0811  8253015   کوچه ستوده

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي همدان

  0811 4372801 گاز هاي سازمانی شرکت  مقابل خانه- تهران-ده همدان جا5کیلومتر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  همدان1فرهنگ و هنر واحد 

  0811 4291144  بلوار آزادگان-2  فاز-شهرك شهید مدنی

 همدان

 همدان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0811  4281020   میدان توحید-شهرك مدنی  هالل احمر استان همدان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  رکوهاب
  0352  6829520   کوچه چهاردهم-  بعد از نیروگاه-بلوار امام خمینی  ابرکوه

 بافق
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بافق

  0352 4253443  خیابان پارك-آهنشهر

 تفت
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 بهزیستی استان یزد
  0352 6235030 ابتداي بلوار شهید بهشتی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 مجتمع کاشی میبد

  0352 7772043  یزد- جاده میبد14کیلومتر 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی میبد

  میبد
 جاده جنب فرماندهی - بعد از دانشگاه آزاد اسالمی–جاده سنتو 

  0352  7756701  انتظامی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جواد االئمه یزد

 خیابان جواداالئمه - بلوار شهیدان اشرف-ز میدان جانبا-صفائیه
  0351 8227807  ساختمان آموزش عالی-خیابان تالش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي یزد

  0351 8249901  نبش چهارراه پژوهش- بلوار شهیدان اشرف-صفائیه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد یزد

  0351 5242881  تقاطع بلوار جمهوريانتهاي خیابان انقالب ـ

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شهرداري یزد

  0351 6300666 بلوار صابر یزدي

  یزد

 یزد

   کاربردي - مرکز آموزش علمی
  0351  8203390  جمعیت هالل احمر - بلوار فردوسی-انشگاه شهرك د  هالل احمر استان یزد
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  يکاربرد – یعلم جامع دانشگاه یاستان يواحدها فکس و نتلف شماره آدرس،): 39  (شماره جدول
یرد

 ف

 فکس تلفن  آدرس یاستان واحد
 کد

 شهرستان

 0411 5430403 5430401 یطالقان خ يانتها -زیتبر یشرق جانیآذربا 1

 0441 3362033 3370064 یغرب جانیآذربا عمران شرکت جنب -امامت بلوار -هیاروم یغرب جانیآذربا 2

 0451 5516325 5520465 48 پالك -آبان 13 ابانیخ -دانشگاه ابانیخ -لیاردب لیاردب 3

 0311 3377140 3355083 غربی لباف صمدیه نبش -خرازي شهید بزرگراه -اصفهان اصفهان 4

 0841 2237873 2237871 روديخرم شهید بلوار ابتداي -مخابرات میدان -المیا المیا 5

 0261 4426903 4427506 52 پالك -نارون ابانیخ نبش -احمر هالل ندایم -جهانشهر -  کرج البرز 6

 0771 4551719 4551717 یبهمن خیابان -بوشهر بوشهر 7

 021 88804104 82778851 2 ساختمان شماره - 751 شماره -بین حافظ و نجات اللهی -خیابان انقالب  تهران 8

 0381 2240866 2226237 1 پالك -72 کوچه -طالقانی چهارراه از بعد -یغرب یاشانک... ا تیآ بلوار -شهرکرد ياریبخت و چهارمحال 9

 0561 4437339 4423225 26 پاسداران نبش -پاسداران -بیرجند جنوبی خراسان 10

 0511 8531907 8531901 8 پالك -همت کوچه -يراز خیابان -)ع (رضا امام مارستانیب دانیم -مقدس مشهد يرضو خراسان 11

 0584 2229594 2226010 58 پالك -الهديبنت بیمارستان روبروي -هنر خیابان -بجنورد یشمال خراسان 12

 0611 3361480 3361479 22 پالك -احوال ثبت اداره نبش -مدنی و فاطمی خیابان بین -مدرس خیابان -امانیه -اهواز خوزستان 13

 0241 7271001 7271002 30 پالك -شعبان سوم ابانیخ -خرمشهر ابانیخ -زنجان زنجان 14

 سمنان 15
  نوجوان و کودکان پرورشی کانون جنب -)ع (رضا امام میدان -معلم بلوار -سمنان

 خون انتقال پایگاه روبروي 
4455516 4454069 0231 

 0541 3424385  3424384 نصر جهاد انبار جنب -فارس خلیج بزرگراه -زاهدان بلوچستان و ستانیس 16

 0711 6332223 6332495 چپ سمت -سرو باغ کوچه انتهاي -ییقضا مجتمع جنب -15 ستگاهیا -شهر فرهنگ بلوار -رازیش فارس 17

 0281 3788155 3788156 کمی هیاله -هاگل دانیم -نودریم شهرك -قزوین نیقزو 18

 0251 2902600 2918272 219 پالك -کوکب يمتر 20 -صدوق يمتر 45 -قم قم 19

 0871 3287271 3287270 13 پالك -گالیول کوچه -فلسطین خیابان -سنندج نکردستا 20

 0341 2133820 2133822 چپ سمت سوم ساختمان - اصفهانی هاتف خیابان - مرادي هوشنگ بلوار -کرمان کرمان 21

 0831 8231078 8231115 یاتوبوسران سازمان يروبرو -یبهشت دکتر دیشه بلوار - کرمانشاه کرمانشاه 22

 0741 3343365 3343363 پرورش و آموزش به دهینرس -ارم بلوار -اسوجی احمدریبو و هیلویکهگ 23

 0171 2235868 2225583 غربی ششم خیابان -مالقاتی دانیم -گرگان گلستان 24

 0131 7755881 7754000 180 پالك -اسالمی ارشاد کل اداره روبروي – سعدي خیابان – رشت النیگ 25

 0661 3239202  3240012 ییصحرا دیشه خیابان -دهم هنر از بعد -کی فاز -بهمن 22 دانیم -آبادخرم ستانلر 26

 0151 2235918 2235919 یرضای دیشه خیابان -یبوعل مارستانیب يروبرو -) شهرقائم جاده (پاسداران بلوار -يسار مازندران 27

 0861 3679883  3679880 يدادگستر کل اداره يروبرو -)هپکو (یسازندگ جهاد ابانیخ -اراك يمرکز 28

 0761 6678702 6678703 28 پالك -المبینفتح خیابان -جنوبی رسالت خیابان -بندرعباس هرمزگان 29

 0811 8352074 8352071 باجید ابانیخ يابتدا -یعشق رزادهیم ابانیخ - همدان همدان 30

 0351 8249980 8249982 فناوري و علم ساختمان -استان ادارات مجتمع -رشتی القاسمابو حاج بلوار -دانشجو بلوار -زدی زدی 31
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  نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت): 40(جدول شماره 

   وکد شهرستان نام
  کد
 استان

 نام استان

، )1017(، سراب)1016( ، چاراویماق)1014(، جلفا)1008(داش  تیکمه، )1012(، تبریز)1010( ، بناب)1009(آباد ، بستان)1006(، اهر)1005(، اسکو)1001(آذرشهر
 ).1041(، هشترود)1040( ، هریس)1038(، ورزقان)1036( ، میانه)1032(، ملکان)1029(، مرند)1028(، مراغه)1026(، کلیبر)1023(شیر ، عجب)1021(شبستر

 شرقی  آذربایجان 10

، )1124(، سردشت)1123(، خوي)1119(، چایپاره)1117(، چالدران)1115(، تکاب)1113(پیرانشهر، )1111(پلدشت  ،)1109(، بوکان)1106( ، اشنویه)1104( ارومیه
 ).1140(، نقده)1138(، میاندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماکو)1131(، شوط)1129(دژ ، شاهین)1127(سلماس

   غربی آذربایجان 11

   اردبیل 12 ).1225(، نیر)1222( ، نمین )1219(شهر ، مشگین)1215( ، گرمی)1213(، کوثر)1201(، سرعین )1211( ، خلخال)1208(آباد ، پارس)1205(سوار ، بیله)1202( اردبیل

، )1340 (، خور و بیابانک)1318(، خوانسار)1317(شهر ، خمینی)1316(، چادگان)1314( وکرون ، تیران)1312( ، برخوار)1310(، اصفهان)1304(، اردستان)1302( وبیدگل آران
، )1334(، گلپایگان)1332( ، کاشان)1329( ، فالورجان)1327(، فریدونشهر)1326(، فریدن)1324(، شهرضا )1322(شهر و میمه ، شاهین)1320(  ،  سمیرم)1321(دهاقان 
 ).1345(، نطنز )1342(آباد ، نجف)1341(، نائین)1343(، مهردشت )1338(، مبارکه )1336 ( لنجان

   اصفهان 13

  البرز  40  ).4010(، نظرآباد)4003(، کرج)4008(، طالقان)4006(اوجبالغس
   ایالم 14 ).1418( ، مهران) 1419(، ملکشاهی )1415 (  و چرداول ، شیروان)1412( ، دهلران)1410(شهر  ، دره)1407(، ایوان)1405( ، ایالم)1403(آبدانان

 بوشهر  15 ).1522( ، گناوه)1520(، کنگان)1519(، عسلویه )1518(، دیلم)1516(، دیر)1514(، دشتی)1511( ، دشتستان)1506(، جم)1504( ، تنگستان)1502(بوشهر

، )1627( ، فیروزکوه)1624(، شهریار)1620(، شمیرانات)1615( ، ري)1608(، رودهن)1612(کریم ، رباط)1609(، دماوند)1607(، تهران)1604(، پاکدشت)1602(اسالمشهر
 ).1636(، ورامین)1625 (، مالرد)1623(قدس 

   تهران 16

   بختیاري چهارمحال و  17 ).1717( ، لردگان)1713(، کیار)1712(، کوهرنگ)1710 ( ، فارسان)1709(، شهرکرد)1705( ، بروجن)1701( اردل

  جنوبی  خراسان 18 ).1818( ، نهبندان)1815( قائنات،)1811( ، فردوس)1808(، سربیشه)1807(، سرایان)1805(، درمیان)1801(، خوسف )1802(، بیرجند)1810(بشرویه 

، )1928(، چناران)1926(، جوین)1923(، جغتاي)1922( حیدریه ، تربت)1916(جام ، تربت)1912(جلگه ، تخت)1909(، تایباد)1906(، بینالود)1905(، بردسکن)1901(بجستان
،  )1956(، کاخک)1951(، قوچان)1949(، فریمان)1947(، سرخس)1945(، سبزوار)1920(اوه ، ز)1940(، رشتخوار)1937(، درگز)1934( ، خواف)1930(آباد خلیل
 ).1965(، نیشابور)1962(والت ، مه)1960(، مشهد)1957(، گناباد)1955(، کالت)1953(کاشمر

  رضوي  خراسان 19

  شمالی  خراسان 20 ).2016(وسملقان ، مانه)2017(، گرمه )2013(، فاروج)2011( ، شیروان)2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002(اسفراین

، )2125(، خرمشهر)2124(، بهبهان)2120(، بندرماهشهر)2117(ملک ، باغ)2115(، ایذه)2112(، اهواز)2109(، اندیمشک)2107(، اندیکا)2104(، امیدیه)2102(آبادان
، )2144(، اللی)2142(، گتوند)2140(، شوشتر)2138( ، شوش)2135(، شادگان)2134(، رامهرمز)2132(، رامشیر)2131(آزادگان ، دشت)2129(دزفول

 ).2151(، هویزه)2150(، هندیجان)2148(گل ، هفت)2146( مسجدسلیمان
   خوزستان 21

   زنجان 22 ).2216( نشان ، ماه)2214(، طارم)2212( ، زنجان)2209(، خرمدره)2208( ، خدابنده)2204(، ایجرود)2202(ابهر

   سمنان 23 ).2313(شهر، مهدي)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302(  دامغان،)2306(بیارجمند

، )2429(، سرباز)2425(، سراوان)2422(، زهک)2418( ، زاهدان)2416( ، زابلی)2414( ، زابل)2411(، دلگان)2408( ، خاش)2406(، چابهار)2402(، بمپور )2403(ایرانشهر
 ).2435(، هیرمند )2440(شهر ، نیک)2433(، کنارك)2430(سوران سیب

    و بلوچستان سیستان 24

، )2522( ، داراب)2519(، خنج)2516(بید ، خرم)2515(، جهرم)2510(، پاسارگاد)2509(، بوانات)2507(، اقلید)2504(، استهبان)2502( ، ارسنجان)2501(آباده
، )2551(، کازرون)2546(، قیروکارزین)2543(، فیروزآباد)2541(، فسا)2538(، فراشبند)2536(، شیراز)2531(، سروستان)2528( ، سپیدان)2526(دشت ، زرین)2524(رستم
 ).2576(ریز ، نی)2571(، مهر)2568(، ممسنی)2565(، مرودشت)2561(، المرد)2558(، الرستان)2535(کوار 

  فارس 25

   قزوین 26 ).2603(، محمدیه )2619( ، قزوین)2615(دبار الموت ، رو)2614(، تاکستان)2610( زهرا ، بوئین)2604(، البرز)2602(آبیک

  قم  27 ).2704 ( قم

   کردستان 28 ).2827( ، مریوان)2823(، کامیاران)2822( ، قروه)2819( ، سنندج)2817(، سقز)2814(، سروآباد)2812( ،دیواندره)2809(، دهگالن)2807(، بیجار)2802(بانه

، )2924(، زرند)2923(، ریگان)2921(، رودبارجنوب)2918(، رفسنجان)2914(، راور)2902(، رابر )2912(، جیرفت)2908(، بم)2905(، بردسیر)2903( ، بافت)2915(انار 
 ).2946(، منوجان)2944( ، کهنوج)2942(بنان ، کوه)2940(، کرمان)2934(گنج ، قلعه)2907(، فهرج )2932(، عنبرآباد)2929(، شهربابک)2927( سیرجان

   کرمان 29

، )3018(، صحنه)3016(، سنقر)3014(ذهاب ، سرپل)3013(، روانسر)3011(، داالهو)3009(، جوانرود)3007(باباجانی ، ثالث)3004( ، پاوه)3002( آبادغرب اسالم
 ).3029 ( ، هرسین)3023(، ماهیدشت )3027(غرب ، گیالن)3025(، کنگاور)3024(، کرمانشاه)3020( قصرشیرین

   اهکرمانش 30

  و بویراحمد   کهگیلویه 31 ).3116( ، گچساران)3114(، کهگیلویه)3108(، دنا)3105(، بهمئی)3103(بویراحمد

، )3207(، گمیشان )3217( ، گرگان)3215( ، کالله)3213( ، کردکوي)3212(آباد ، علی)3210(، رامیان)3208(، ترکمن)3205(، بندرگز)3203(قال ، آق)3202(آزادشهر
 ).3223( ، مینودشت)3221(تپه ، مراوه)3219( وسگنبدکاو

   گلستان 32

، )3327( ، شفت)3325(،سیاهکل) 3323(، رودسر)3319(، رودبار)3315(، رضوانشهر)3313(، رشت)3307(، بندرانزلی)3306(، املش)3304( اشرفیه ، آستانه)3302(آستارا
 ).3343(، ماسال)3341(، لنگرود)3338( ، الهیجان)3336(، فومن)3334( ، طوالش)3329(سرا صومعه

  گیالن 33

   لرستان 34 ).3427(، کوهدشت)3422( ، سلسله)3418(، دوره)3417(، دورود)3415( ، دلفان)3413(آباد ، خرم)3408(، پلدختر)3407(، بروجرد)3405(، الیگودرز)3402(ازنا

، )3530( ، سوادکوه)3527( ، ساري)3523(، رامسر)3522( ، چالوس)3520(، جویبار)3517(، تنکابن)3513(، بهشهر)3512(، بابلسر)3509(، بابل)3503(آمل
، )3543(، نور)3539(، نکا)3538(، محمودآباد)3536(، گلوگاه)3533(، کیاکال)3521(، کالردشت)3546(، کالرآباد)3534(شهر  ، قائم)3532(کنار ، فریدون)3516(آباد عباس
 ).3545(نوشهر

   مازندران 35

   مرکزي 36 ).3620(، محالت)3618(، کمیجان)3617(، شازند)3613(، ساوه)3612(، زرندیه)3610(، دلیجان)3609(، خنداب)3607( ، خمین)3605( ،  تفرش)3602( اراك ،)3603(انآشتی

، )3726( ، رودان)3722(، خمیر)3720(آباد  حاجی،)3717( ، جاسک)3714(، پارسیان)3712(، بندرلنگه)3709(، بندرعباس)3715(، بشاگرد )3705(، بستک)3702(ابوموسی
 ).3734(، میناب)3711(، کیش )3730( ، قشم)3728(سیریک

   هرمزگان 37

   نهمدا 38 ).3823( ، همدان)3820(، نهاوند)3816(، مالیر)3803(، اللجین)3812(، کبودرآهنگ)3822(، فامنین )3809(، رزن)3806(، تویسرکان)3804(، بهار)3801(اسدآباد

 یزد  39 ).3920(، یزد)3918(، میبد)3917(، مهریز)3916( ، طبس)3913( ، صدوق)3910(، خاتم)3908(، تفت)3906(، بهاباد )3907( ، بافق)3905( ، اردکان)3902(ابرکوه

  خارج از کشور  41  .نام درج نمایندبت را در بند مربوط در تقاضا نامه ث9999باشد، داوطلبانی که محل تولد و صدور شناسنامه آنان خارج از کشور می
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  بسمه تعالی

  
  

  »فرم استفاده ازسهمیه شاغل«

  
  
  
  

  
  : کاربردي-دانشگاه جامع علمی

  
................ ...........دارنـده شناسـنامه شـماره    .............................. فرزند ................................... خواهر / برادر: شودوسیله گواهی می   بدین

ــادره از   ــد ......................... ص ــاریخ .............................. متول ــصی  ......................... از ت ــه تخص   ................................................ در زمین
  :ماه در..........  ل و  سا.......... به مدت 

  
    oوابسته به ....................... ..........................................................شرکت / موسسه/ مانساز:  بخش دولتی..................................................  
    o   در شهرسـتان  ......................................... ................................................شخـصی  / شـرکت / تعـاونی / اتحادیـه : بخـش غیردولتـی

  .باشدمشغول به کار می.......................................................... 
 علمی ـ کاربرديپودمانی هاي  دوره ناپیوستهاسی ـ کارشن مقطعونـآزمل در ـاغـ این معرفی نامه منحصراً جهت استفاده از سهمیه ش

که با شغل نامبرده منطبق است صادر .................................................... هت شرکت در رشته جکاربردي -دانشگاه جامع علمی1391سال 
  .گردیده و ارزش دیگري ندارد

  
  
  شاغلین بخش دولتی      

  :ام و نام خانوادگی رئیس کارگزینی     ن
  :      تاریخ

  :    مهر و امضاء 
  

  شاغلین بخش خصوصی  
  :نام و نام خانوادگی مقام مجاز

  : تاریخ
  : مهر و امضاء

  
هـاي آموزشـی توسـط بخـش     باشند الزم است گواهی تقبل پرداخت هزینـه داوطلبان شاغلی که متقاضی بورسیه می: 1تذکر مهم  

  .نام ارایه نمایندیردولتی بورس کننده را هنگام ثبتدولتی یا بخش غ
اشـتغال بـه کـار    گـواهی  بایـست  این فرم مخصوص داوطلبان شاغل متقاضی استفاده از سهمیه شاغل است که می    : 2تذکر مهم   

  .داشته باشندمرتبط 
  

               پودمانی هاي  دورهکارشناسی ناپیوستهمقطع این فرم صرفاً جهت داوطلبان شاغل متقاضی شرکت در آزمون  
  .باشد  کاربردي می- دانشگاه جامع علمی1391سال علمی ـ کاربردي 

  .باشد می1389ال کاربردي س-  دانشگاه جامع علمی
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  الف
24 

   نام  ثبت  تکمیل تقاضانامه نحوه
نویس، با مراجعه به  پس براساس پیششود مطابق دستورالعمل زیر ابتدا پیش نویس تقاضانامه مندرج در این دفترچه را تکمیل نموده و سبه داوطلبان توصیه می

ضمناً راهنماي جامع نحـوه تکمیـل فـرم در برنامـه     . نام وارد نمایندافزاري ثبت سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم           
  .د به این راهنما مراجعه نمایندتوانننام اینترنتی موجود بوده و داوطلبان براي کسب اطالعات بیشتر می افزاري ثبت نرم

  
l  صفحه اول  
از بـه کـاربردن مـد،    (خوانا وارد نمایـد   و    کامل بطور   شناسنامه  با  مطابق  را  خود  پدر    نام ، نام و  خانوادگی   مورد نظر نام   در محل    باید     داوطلب: 3 و 2،  1هايردیف در

  ).تشدید، الف محذوف یا همزه خودداري شود
  . باشد دایره مربوط را عالمتگذاري نماید  یا مرد می ، زن  اینکه  باید برحسب  داوطلب:4  دیفدر ر
از درج حروف، ممیـز و یـا خـط تیـره کـه در بعـضی       ( داوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نماید       :5ردیف   در

  ). ایدها درج گردیده خودداري نمشناسنامه
  . داوطلب باید سري و سریال شناسنامه خود را که به رنگ قرمز در حاشیه باالي صفحات درج شده است، در این قسمت وارد نماید: 6در ردیف 

  .شودنام درج میدر تقاضانامه ثبت                                                     که به صورت           574894: مثال
  
  ). درج گردیده است13دو رقم اول سال تولد یعنی( داوطلب باید سال تولد خود را در محل مربوط درج نماید :7ردیف  در
  .نماید هاي مربوط به معارف را با عالمتگذاري مشخص  داوطلب باید منحصراً فقط یکی از دایره:8ردیف  در

  . را با عالمتگذاري مشخص نمایدوضعیت خودد  داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران بای:9در ردیف 
 خواهر و برادر شهید.  داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران باید منحصراً نام ارگان مربوط به سهمیه ایثارگران را با عالمتگذاري مشخص نماید:10در ردیف 

  .توانند از سهمیه استفاده نمایندنمی
 رقمی ایثارگري خود 12باشد، الزم است کد پیگیري ایثارگران میامور بنیاد شهید و ستاد مشترك سپاه و یا ی استفاده از سهمیه  چنانچه داوطلب متقاض:11ردیف در

  .دریافت و در این بند درج نماید ir.isaar.www را از سایت اینترنتی بنیاد شهید و امور ایثارگران به نشانی
  .الزم است با عالمتگذاري این بند وضعیت خود را مشخص نمایند) نویسندبا دست چپ می(داوطلبانی که چپ دست هستند : 12ر ردیف د
الزم به . شخص نمایندشنوا و معلول جسمی حرکتی که نیاز به منشی دارند، باید با عالمتگذاري در این ردیف وضعیت خود را م     بینا، ناشنوا، کم     داوطلبان نابینا،کم  :13ردیف   در

یادآوري است این دسته از داوطلبان باید براي دریافت فرم مخصوص معلولین به سازمان بهزیستی محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مخصوص اقـدام و فـرم         
هــاي کارشنــاسی    آزمــون دوره  واحد رفع نقـص  -شی کشور سازمان سنجش آموز15875-1365 صندوق پستی   -به نشانی تهران   28/10/90 دریافتی را حداکثر تا تاریخ    
  .در غیر این صورت بند معلولیت آنان حذف خواهد شد. ارسال نمایند کاربردي-ناپیوسته دانشگاه جامع علمی

  . مشخص نمایند3 تا 1 مندرج در این دفترچه با یکی از اعداد 2-3 داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با توجه به بند :14ردیف  در
). از درج ممیز و یا خط تیره خـودداري نمایـد  (باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید  داوطلب باید شماره کد ملی خود را که ده رقم می   :15ردیف   در

  . تماس حاصل نمایند021 -66729593لفن گویاي اند براي اطالع از شماره کد ملی خود با شماره تضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذکارت ملی نشده
  ).از درج ممیز و یا خط تیره خودداري نماید(باشد در محل مربوط درج نماید  داوطلب بایدکد پستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می:16ردیف  در
ضمناً براي استفاده از خدمات پیام کوتاه ( را در محل مربوط درج نماید  داوطلب باید شماره تلفن ثابت با کد شهر و یا شماره تلفن همراه خود           :18 و   17ردیف   در

  ).ترجیحاً شماره تلفن همراه را وارد نماید
طی مراحل پذیرش چنانچه آدرس داوطلب تغییر کند ( داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد خواسته شده در این ردیف تکمیل نماید :19در ردیف 
  ).درس جدید خود را کتباً به سازمان سنجش آموزش کشور اطالع دهدالزم است آ

  
l  صفحه دوم  

  .داوطلبان باید گروه آموزشی امتحانی خود را با عالمتگذاري مشخص نماید: 20در ردیف 
  . محل مربوط درج نمایدباید سال اخذ مدرك خود را از چپ به راست در ) فوق دیپلم(داوطلب داراي مدرك تحصیلی دوره کاردانی : 21در ردیف 
  . داوطلب باید وضعیت اشتغال خود را با عالمتگذاري یکی از موارد درج شده مشخص نماید:22در ردیف 

 و داوطلبان شاغل در سازمان بنادر و دریانوردي، صـندوق تـامین اجتمـاعی و کارکنـان     ) 4(داوطلب شاغل باید کد اشتغال خود را از جدول شماره         : 23ردیف   در
  .مندرج در این دفترچه استخراج و در محل مربوط درج نماید) 36(بایست کد اشتغال خود را از جدول شماره   میکل کشور رسیباز

  .خود را در محل مربوط درج نماید) فوق دیپلم(داوطلب باید معدل کل دوره کاردانی : 24در ردیف 
استخراج و سپس کدهاي مربوط را از چپ به راست در )  40(مت فعلی خود را از جدول شماره  داوطلب بایدکد استان و کد شهرستان محل اقا:26و  25ردیف  در

  .محل مربوط درج نماید
  . استخراج و در محل مربوط درج نماید)  2( خود را از جدول شماره  زیرگروه آموزشیداوطلب باید کد: 27در ردیف 
استخراج )  5-35(را براساس اولویت عالقه و متناسب با گروه آموزشی و رشته امتحانی از جداول شماره هاي امتحانی خود  داوطلب باید کدرشته محل: 28در ردیف 

هـاي   محـل  رشـته  بایست کـد   داوطلبان شاغل در سازمان بنادر و دریانوردي، صندوق تامین اجتماعی و کارکنان بازرسی کل کشور می    .و در محل مربوط درج نماید     
  .استخراج و در محل مربوطه درج نمایند) 37(ویت عالقه و متناسب با گروه آموزشی از جدول شماره انتخاب خود را براساس اول

  . الکترونیکی خود را در این ردیف درج نمایندپست باشند از سمت چپ به راست آدرس  آن دسته از داوطلبانی که داراي پست الکترونیکی می:29ردیف  در
  

  :  مهم  توصیه
 .از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد) اینترنتی (  پس از پایان ثبت نام الکترونیکی بایست میداوطلب - 1
 ).عکس تمام رخ( که در سال جاري گرفته شده باشد  6×4    یا3×4 عکس - 2
 .باشد  JPG  عکس اسکن شده فقط باید با فرمت - 3
 .باشد 200×300حداقل  پیکسل و 300×400حداکثر  اندازه عکس اسکن شده باید - 4
 .صویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر؛ منگه و هرگونه لکه باشدت - 5
 . کیلو بایت بیشتر باشد70حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  - 6
 .هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد حاشیه - 7
 .داراي زمینه سفید باشدو االمکان عکس رنگی  حتی - 8
توانند در قسمت مـشاهده چـاپ   نام خود مینام و ارسال عکس و پس از دریافت کد رهگیري ثبتد پس از تکمیل تقاضانامه ثبت داوطلبان توجه داشته باشن    - 9

  . ، اطالعات صفحه اول و دوم خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه نمایند)بجز عکس(نامی اطالعات ثبت
 : یادداشت

   و در صورت www.sanjesh.org، سایت سازمان سنجش به آدرس )  سنجش  سازمان رسانی  و اطالع نامه خبري هفته(   سنجش  پیک  نشریه  ازطریق تغییري  هرگونه -1
   .خواهد شد اعالم  گروهی  هاي  از طریق رسانه لزوم

   آموزش  سنجش سازمان با دفتر روابط عمومی  15875 -1365  پستی   و یا صندوق021 -  88923595 -9هاي  تلفن  با شماره تواند  می داوطلب  لزوم  درصورت -2
  . نماید  حاصل کشور تماس

  الف /  24   574896

http://www.sanjesh.org
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  1391سال هاي پودمانی  دوره کارشناسی ناپیوستهمقطع آزمون جهت شرکت در نام نویس تقاضانامه ثبتپیش
 کاربردي -دانشگاه جامع علمی

  صفحه اول 
  

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

                  /:                                سري و سریال شناسنامه- 6:                                                 شماره شناسنامه-5   ¡   مرد ¡زن :     جنسیت- 4

     13:                 سال تولد- 7

               ¡              زرتشتی ¡              کلیمی ¡         مسیحی¡اسالم :     مایلم فقط به یکی از سواالت معارف پاسخ دهم :  ین د- 8

   ¡. باشم متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران می- 9

    ¡          آزادگان ¡و باالتر % 25جانبازان :                 بنیاد شهید و امور ایثارگران¡       جهاد کشاورزي ¡ستاد مشترك سپاه :      ارگان سهمیه-10

              ¡به باال % 50         فرزند یا همسر جانبازان ¡      فرزند یا همسر آزادگان ¡فرزند یا همسر شهید 
   ¡.   چپ دست هستم-12                                                                                 رقمی پیگیري ایثارگران     12کد  -11

  .)باشد براي متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان که ارگان سهمیه آنان ستاد مشترك سپاه و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می(

  :            کد نظام وظیفه -14       ¡   معلول جسمی و حرکتی ¡  کم شنوا ¡  ناشنوا ¡  کم بینا ¡نابینا :  معلولیت  -13

  : تلفن ثابت - 17:                                                کدپستی-16 :                                              کد ملی-15

  :                               استان                                                                   شهر:  آدرس-19                      :                       تلفن همراه-18

  ادامه آدرس 

----- ------- ------- ------- ------- ------- ---------- - ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------------------ - --  
  صفحه دوم 

  ¡ فرهنگ و هنر ¡مدیریت و خدمات اجتماعی   ¡  کشاورزي  ¡صنعت              : گروه آموزشی امتحانی-20

  13):                 فوق دیپلم(  سال اخذ مدرك کاردانی -21

  ):                            براي داوطلبان شاغل( کد اشتغال  -23       ¡شاغل دولتی )3     ¡شاغل خصوصی ) 2     ¡آزاد ) 1:   وضعیت اشتغال-22

  اعشار                    صحیح                       :  معدل دوره کاردانی -24

  :                           ه آموزشیزیرگرو کد -27 :                         امت کد شهرستان محل اق- 26                         :  کد استان محل اقامت-25

  :هاي انتخابی براساس اولویت عالقه کد رشته محل-28
  

 اولویت پنجم  اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 اولویت دهم  اولویت نهم اولویت هشتم اولویت هفتم اولویت ششم

 اولویت پانزدهم  اولویت چهاردهم یت سیزدهمولوا اولویت دوازدهم اولویت یازدهم

 اولویت بیستم  اولویت نوزدهم اولویت هجدهم اولویت هفدهم  شانزدهماولویت

 ):                                                                                    Email( آدرس ایمیل-29
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